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Ilmastonmuutoksen torjunta on noussut esille maailmanlaajuisesti, kansallisesti ja paikallisesti. 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuosittaisissa ilmastokokouksissa ilmastonmuutoksen on todettu 
olevan oletettua nopeampaa ja ilmakehään muodostuvan hiilidioksidin kasvun aiheuttavan 
kasvihuoneilmiötä, joka lämmittää maapalloa. Ilmiö on tunnettu jo 1800-luvulta tieteessä, mutta 
torjuntaan liittyvät toimet ovat kiihtyneet vasta viime vuosina. Kansallisella tasolla Suomen hallitus 
on hallitusohjelmassa nimennyt painopistealueita, joiden pohjalta kuntien tulee omassa 
ilmastotyössään ottaa Ilmastolain (2015) vaatimukset päästöttömyyden tavoitteissa huomioon ja 
pyrkiä hiilineutraaliuteen eli päästöttömyyteen kaikessa toiminnassaan.  
 
Kuntien vastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa korostuu. Kaupunkialueilla liikenteen ja 
lämmityksen päästöt muodostavat suurimman osan päästöistä. Teiden, katujen ja puistojen 
infrarakentaminen, kunnossapito ja peruskorjaus ovat myös yksittäisiä päästölähteitä, joista syntyy 
päästöjä, joita ei nykyisellä toiminnalla pystytä täysin poistamaan. Päästöt ovat muun muassa 
työkoneiden, maa-ainesten siirtojen ja muiden epäpuhtauksien aiheuttamia. Muutamat kunnat ja 
kaupungit Suomessa ovat alkaneet huomioimaan ilmastotekijöitä osana taloussuunnittelua. 
Taloussuunnittelusta, jossa esitetään hankkeen kustannusten lisäksi toiminnallisia 
ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä tekijöitä, käytetään nimitystä ilmastobudjetti. 
infrarakentamisen ilmastobudjettia ei ole aiemmin tutkittu erillisenä osa-alueena tai siitä ei löytynyt 
tietoa tässä tutkimuksessa. Infra-alalla on kuitenkin järjestäydytty ja tehty arvokasta selvitystyötä 
kestävän infran määrittelyssä, joita käsitellään tämän tutkimuksen teoreettisessa osiossa. 
 
Tässä laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan, miten suunnitellaan ja toteutetaan infrarakentamisen 
ilmastobudjetti, jossa kuvataan Järvenpään kaupungin infrarakentamisen hankkeiden taloudellisia ja 
ilmastollisia vaikutuksia ja pohditaan, miten infrarakentamisen ilmastobudjetti suunnitellaan ja 
toteutetaan. Lopputuloksena syntyy konstruktio eli malli, jonka avulla kuvataan mitä toiminnallisia 
tekijöitä infrarakentamisen ilmastobudjettiin liittyy ja miten näiden osa-alueiden muodostamien 
tehtäväalueiden toteutus vaikuttaa infrarakentamisen ilmastobudjetin suunnitteluun ja toteutukseen. 
Tämän lisäksi tutkimuksen johtopäätöksissä esitetään toimenpiteitä, joiden avulla infrarakentamisen 
ilmastobudjetti voidaan ottaa käyttöön.  Esitetyn mallin muodostavat resurssiviisaus, arvot, talous ja 
elinkaari. Mitattavat asiat, joita myös Järvenpään kaupungin päätöksenteossa arvostetaan, 
muodostuvat kaupungin resurssiviisauden tavoitteiden, ei päästöjä, ei jätettä ja ei ylikulutusta 
pohjalta. Näihin esitetään lisättäväksi kestävä hyvinvointi, joka saavutetaan muiden tavoitteiden 
avulla. 
 
Avainsanat: infrarakentaminen, ilmastobudjetti, resurssiviisaus 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin Originality Check -ohjelmalla. 
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The fight against climate changes has come to the fore globally, nationally and locally. At the United 
Nations (UN) annual climate meetings, it has been identified that climate change is faster than 
expected and that the growth of carbon dioxide in the atmosphere is causing a greenhouse effect and 
that is warming the planet. The phenomenon has been known in science since the 19th century, but 
control measures have only accelerated in recent years. At the national level, the Finnish government 
has identified priority areas in the government program, on the basis of which municipalities must 
take into account the requirements of the Climate Act (2015) in their emissions targets and strive for 
carbon neutrality, ie zero emissions in all their activities. 
 
The responsibility of municipalities in combating climate change is emphasized. In urban areas, 
emissions from transport and heating account for the majority of emissions. Infrastructure 
construction, maintenance and renovation of roads, streets and parks are also individual sources of 
emissions that generate emissions that cannot be completely eliminated by current operations. 
Emissions are caused by, among other things, work machines, soil transfers and other pollutants. A 
few municipalities and cities in Finland have started to take climate factors into account as part of 
economic planning. Financial planning, which sets out, in addition to the cost of a project, operational 
factors related to combating climate change, is referred to as a climate budget. the climate budget for 
infrastructure construction has not previously been studied as a separate component or no data were 
found in this study. However, in the field of infrastructure, valuable research has been organized and 
carried out on the definition of sustainable infrastructure, which are discussed in the theoretical part 
of this study. 
 
This qualitative study examines how the climate budget for infrastructure construction is planned and 
implemented, describes the economic and climatic impacts of the infrastructure construction projects 
in the city of Järvenpää, and considers how the climate budget for infrastructure construction is 
planned and implemented. The final result is a construction, ie a model, that describes what functional 
factors are related to the climate budget for infrastructure construction and how the implementation 
of the task areas formed by these areas affects the planning and implementation of the climate budget 
for infrastructure construction. In addition, the conclusions of the study set out measures to implement 
the climate budget for infrastructure construction. The presented model consists of climate resource 
wisdom, values, economy and life cycle. Measurable things, which are also valued in the decision-
making of the city of Järvenpää, are formed on the basis of the city's resource-wise goals, no 
emissions, no waste and no over-consumption. To these must be added the sustainable well-being 
achieved through other goals. 
 
Keywords: infrastructure construction, climate budget, climate resource wisdom 
 
The originality of this thesis has been checked using the Turnitin Originality Checkservice. 



 

 

 

 

ALKUSANAT 
 
Tämä tutkimus koski infrarakentamisen ilmastobudjettia. Aihealueen valinta perustui oman työn 
kautta ilmenneeseen informaatiotarpeeseen siitä, miten ilmastoasiat tulisi huomioida osana 
infrarakenteiden elinkaarta. Aiheen valinta oli samalla prosessi ja lopullinen aihe syntyi monen 
arviointi- ja harkintavaiheiden jälkeen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 56). Aihe, 
ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien toimenpiteiden toteutuksesta ja sitomisesta taloudellisiin 
realiteetteihin osoittautui oivalliseksi ja ajankohtaiseksi valinnaksi. Ilmastoasioihin liittyvä viestintä 
vuonna 2021 oli runsasta ja aihe oli esillä tämän tutkimuksen edetessä lähes päivittäin. Suomessa 
poliittinen keskustelu näyttäytyi monipuolisesti ja näkyi myös kansalaisten aktiivisuutena. IPCC: n 
eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) uusin 6. 
raportin ensimmäinen osaraportti julkaistiin elokuun alussa 2021. Raportin mukaan ilmaston 
lämpeneminen onkin arvioitua nopeampaa ja ilmastonmuutoksen torjuntaan käytettävillä toimilla on 
kiire. (IPCC 2021.) 
 
Ilmastonmuutos on ihmiskuntaa koskeva hitaasti havaittava negatiivinen tapahtuma. Ilmasto muuttuu 
ja muutosta on seurattu tiedeyhteisön toimesta useiden vuosikymmenten ajan. Ihmiskuntaa 
askarruttavat monet asiat, joista osa konkretisoituu luonnonilmiöinä rankkasateiden, kuivuuden, 
ukkosten, tuulten lisääntymisen ja paikallisen ilmaston muutoksina. Tieteellisesti on pystytty 
osoittamaan, että ilmastonmuutoksella ja ihmisen toiminnalla on selvä yhteys. Ihmisen toiminnan 
seurauksena ilmakehään vapautuu hiilidioksidia ja tämä kiihdyttää niin kutsuttua kasvihuoneilmiötä, 
joka lämmittää maapalloa. Nykyisessä ja tulevassa ilmastonmuutoksen torjunnassa vaaditaan toimia 
maailmanlaajuisesti. Ratkaisuissa tarvitaan tietee ja talouden asioiden tuntemusta, mutta myös 
kaikkien käytännön toimia ilmastonmuutoksen torjunnan eteen. 
 
Infrastruktuurin eli julkisten alueiden infrarakentamisessa syntyy tuotteiden tuotannon ja 
rakentamisen päästöjen lisäksi erilaisia jätteitä. Ympäristölainsäädännön kehittymisen myötä 
niistäkin luonnonmukaisista aineista kuten puhtaista poistettavista maa-aineksista on tullut jätettä, 
mikäli aineksia ei pystytä hyödyntämään niiden syntypaikalla tai kiertotaloudessa.  Kaupungeilla ja 
kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisemisessa ja vähäpäästöisessä 
rakentamisessa niiden omistaessa huomattavia määriä maa-alueita kuten julkisia katu- ja 
puistoalueita. 
 
Kiitos niille lukuisille tahoille ja teoksille, joiden avulla tutkimuksen teoriapohja oli mahdollista 
rakentaa tutkimusta tukevaksi kokonaisuudeksi. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi aihealueesta, joka 
vastasi tutkimuskysymykseen löytyi huomattava määrä tieteellistä, kokemuspohjaista ja ohjelma -
pohjaista materiaalia, joita eri kirjoittajat, yhdistykset ja työryhmät ovat jo tuottaneet.  
 
Kiitos erityisesti kaikille haastatelluille, työn ohjaukseen osallistuneille ja muulla tavalla tutkimusta 
edistäneille. Tämä tuki kannusti tutkimaan aihetta laajasti eri näkökulmista ja mahdollisti osaltaan 
tämän tutkimuksen etenemisen ja valmistumisen. Samalla tutkimus edisti tutkijan omaa 
ympäristötietoutta osana työtehtäviä. 
 
 
 
 
Tuusulassa  9.10.2021 Mikko Autere
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1 JOHDANTO 

1.1 Ihmisvastuu ilmastoasioissa 

Herra Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö oli keskustelemassa LUT-yliopiston opiskelijoiden 

kanssa 26.4.2021 verkkotilaisuudessa, jonka aiheena oli ilmastonmuutos. Presidentti korosti 

keskustelussa jokaisen henkilökohtaista ihmisvastuuta tulevaisuuden turvaamisessa myös 

ilmastoasioissa. Hän piti tärkeänä, että kunnat ottavat omatoimista vastuuta ilmastoasioiden 

edistämisestä ja niihin liittyvistä toimista. (Niinistö 2021.) Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 

yleiskokouksessa 21.9.2021 pitämässään puheessaan Herra Tasavallan Presidentti korosti 

vastaavasti ilmastohätätilaa ja nopeiden toimien tarvetta ilmastonmuutoksen torjunnassa (YLE 

2021a). Euroopan Unionin (EU) tavoitteita Yleiskokouksessa olivat muun muassa 

ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon tasapainon palauttaminen (EU 2021). Pääministeri 

Sanna Marinin hallitusohjelman (2020) tavoitteeksi on asetettu Suomen roolin vahvistaminen 

kiertotalouden edelläkävijänä. Keväällä 2020 EU:n komissio julkaisi kiertotalouden 

toimintasuunnitelman keinona Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 

toteutukseen. Näitä tavoitteita ovat ilmastoneutraali, resurssitehokas, oikeudenmukainen 

ja kestävä Eurooppa. (VN 2021a, 8.) Nämä myös hallitusohjelman kolme tavoitetta tulevat 

ohjaamaan kaupunkien toimintaa voimakkaasti kohti valtakunnallisia tavoitteita (VN 2021b). 

Uutislähetyksessä pääministeri korosti ilmastoasioita yhtenä hallitusohjelman tärkeimpinä 

tavoitteina vuosina 2022–2025 (YLE 2021b, VN 2021b). 

 

Kaupunkien rooli julkisina toimijoina korostuu ympäristöystävällisten 

rakennusmateriaalien ja kiertotalouden edistäjänä sekä hiilipäästöihin liittyvissä 

vähennystavoitteissa.  Aiheen ajankohtaisuus linkittyy Järvenpään kaupungin toimintaan eri 

näkökulmista. Järvenpäähän on laadittu vuonna 2019 resurssiviisauden tiekartta, joka toimii 

Järvenpään ympäristöohjelmana. (Järvenpää 2020a.) Resurssiviisauden tiekartan tavoitteet 

noudattavat kansallisesti määriteltyjä ilmastotavoitteita. (VN 2021a, 8.) Myös aiheeseen 

vaikuttavat megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja sen etenemisen hillitseminen sekä 

vaikutusten arviointi, raaka-aineiden ja luonnonvarojen väheneminen, kaupungistuminen ja 

väestönkasvu aiheuttavat tarvetta ympäristötyöhön liittyvälle selvitystyölle, johon liittyy myös 

kestävän infrarakentamisen tavoitteita. (Green Building Council Finland 2019, 2.) 
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Huvila, Laurila, Känkänen ja Viitanen (2020) kirjoittavat Rakennuslehdessä julkaistussa 

artikkelissa ilmastonmuutoksen hillinnällä olevan kiire. Artikkelin mukaan tulevaisuudessa 

huomiota tulee kiinnittää entistä laajemmin eri alueiden esirakentamisen- ja infrarakentamisen 

päästöjen hillintään. Infra-alan käytäntöjen kehittymisen myötä päästöttömyyden lisäämisessä 

on paljon potentiaalia, jota ei vielä ole hyödynnetty. Valtiolla ja kunnilla on avainrooli 

asetettaessa tavoitteita ja luotaessa johtamisen käytäntöjä kiertotalouteen, hankkeisiin ja 

elinkaariajattelun sekä hiilijalanjäljen pienentämisen edistämiseen. Artikkelin mukaan näissä 

toimissa nähdään merkittäviä mahdollisuuksia infran toimialalla tarvittavien 

osaamiskäytäntöjen kehitystyössä sekä uusissa kokeiluissa ja niiden toteutuksessa. (Huvila ym. 

2020.)   

 

Tutkimukselle on ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta tarkasteltuna tarvetta monesta 

syystä.  Aihe on ajankohtainen globaalisti, Euroopan tasolla, kansallisella tasolla ja paikallisella 

tasolla. Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena on mahdollistaa Järvenpään 

kaupungin infrarakentamisen ilmastobudjetin toteutus. Ilmastobudjetilla voidaan vaikuttaa 

ilmastoasioiden toiminnalliseen ja taloudelliseen kehittämiseen ja seurantaan.  

Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla asiantuntijoita ja päätöksentekoon osallistuvia. 

Tutkimus perustuu tavoitteen toteuttamisen mahdollistavan konstruktion (=ongelman 

ratkaisun) tuottamiseen ja käyttöönottamiseen organisaatiossa. (Lukka 2000.)  

 

Tämä tutkimus koskee infrarakentamisen ilmastobudjettia, joka on osa kansainvälisesti 

sovittuja ilmastonmuutoksen torjuntatoimia. Aihealueen valinta perustuu oman työn kautta 

ilmenneeseen tiedontarpeeseen siitä, miten ilmastoasiat tulee huomioida osana 

infrarakenteiden elinkaarta. Aihe syntyi prosessin ja siinä tehtyjen arviointien ja harkinnan 

kautta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 56.)  

 

1.2 Kaupungin ilmastohaasteet 

Kohdeorganisaatio Järvenpään kaupunki ja sen resurssiviisaus liittyi tutkimuksen 

kontekstiin eli tutkittavaan ilmiöön. Järvenpää on 44 455 (31.12.2020) asukkaan kaupunki 

Keski-Uudellamaalla (Tilastokeskus 2021).  Kulkuyhteydet Järvenpäässä ovat erinomaiset ja 

tukevat ilmastollisia haasteita. Kaupungissa on kaikkiaan neljä rautatieasemaa (keskusta, 

Ainola, Haarajoki ja Saunakallio). Helsinki-Vantaa lentokenttä sijaitsee 25 kilometrin, Helsinki 
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38 kilometrin ja Lahti 68 kilometrin etäisyydellä Järvenpäästä. Järvenpäästä pääsee sekä 

Helsinkiin, että Riihimäelle puolessa tunnissa ja lahteen noin 40 minuutissa. Järvenpään pinta-

ala on pieni, 39,89 km2 sen ollessa Suomen 4. tiheimmin asuttu kaupunki. Kaupungistuminen 

ja tiheä asutus tukevat myös Järvenpään ilmastotavoitteita. (Järvenpää 2021a.) 

 

1.2.1 Kaupungistuminen 

Tilastokeskuksen vuoden 2040 ennusteen mukaan Järvenpään väestömäärä vuonna 2040 on 

51 000 (Tilastokeskus 2021) asukasta ja Järvenpään oman väestöennusteen mukaan jopa 

61 000 asukasta. (Järvenpää 2021c.) Kuntaliitto on toteuttanut Kaupunkiin! -projektia ja 

tutkinut kaupungistumisen ilmiöitä. kuten ekologista kestävyyttä ja kaupungistumista. Nämä 

eivät kuntaliiton projektin mukaan ole toisistaan erillisiä ilmiöitä, vaan liittyvät yhtenäisesti 

toisiinsa. Kaupunkeihin liitetään ilmaston ehtoja ja kuten maapallokin, myös kaupungit ovat 

riippuvaisia luonnon ja ekosysteemin tarjoamista ilmastoasioita edistävistä tekijöistä. 

Kaupunkien laajojen tehtävien kautta voidaan vaikuttaa sekä välillisesti, että suoralla 

toiminnalla ympäristön laatutekijöihin, luonnonvarojen käyttöön, ilmastopäästöihin ja luonnon 

monimuotoisuuteen. Tiedot Kaupunkiin -projektin osana ovat tuottaneet Tampereen yliopiston 

kuusihenkinen tutkijatiimi. (Kuntaliitto 2021.)  

 

Tasavallan Presidentin käyttämä ihmisvelvollisuus ilmastoasioissa -termi kuvaa hyvin ihmisen 

vastuun merkitystä tutkittavassa aiheessa. Tutkimuskohteena olevan Järvenpään kaupungin 

työntekijöillä on ihmisvelvollisuuden lisäksi myös virkavastuita ilmastoasioiden 

huomioimisessa osana työtehtäviä. Järvenpään kaupungin palveluksessa oli 1515 henkilöä 

vuoden 2020 lopussa. Resurssiviisauden tiekartan osalta koordinointi ilmastoasioissa on 

Kaupunkikehityksen palvelualueella, jossa työntekijöitä oli vuoden 2020 lopussa 87. 

(Järvenpää 2021d).  Nämä henkilöt toteuttavat myös Järvenpään kaupungin työntekijöinä kukin 

omalta osaltaan toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Samalla he pystyvät vaikuttamaan 

tehokkaasti ihmisen toimintaan kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja oman esimerkin avulla, 

sekä suunnittelemalla ja rakentamalla viihtyisää kaupunkiympäristöä. Viheralueilla ja vihreillä 

katu-alueilla on Twohig-Bennettin ja Jonesin (2018) mukaan merkittäviä terveydellisiä hyötyjä 

kaupunkiympäristössä liikkuville. 
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1.2.2 Kasvihuonekaasupäästöt 

Krausen (2012) tutkimuksen mukaan kaupungit, jotka ovat ilmastoasioissa verkostoituneita, 

pystyvät paremmin vaikuttamaan järjestelmällisesti ilmastotavoitteiden toteuttamiseen 

paikallisella tasolla. Kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteissa on pyrittävä luomaan ja 

edistämään verkostoja, jotka jäsentyvät siten, että saadaan aikaan todellisia ohjelmia ja myös 

päätöksentekijät ovat sitoutuneita näihin ohjelmiin. (Krause 2012, 586, 602.)  Järvenpään 

kaupungissa resurssiviisauden tiekartta toimii ympäristöohjelmana, joka on 

päätöksentekijöiden hyväksymä ympäristöohjelma. Ympäristötyötä Järvenpäässä on tehty 

vuodesta 2004 asti (Järkevä-ohjelma). Vaikka ohjelmia on vuosien varrella päivitetty, ovat 

Järkevä-ohjelman ympäristötyön painopisteet suurelta osin pysyneet ajantasaisina. (Järvenpää 

2020a, 24.) Schmalenseen ym. (1998, 19) mukaan kehittyneempien maiden 

hiilidioksidipäästöjä on saatu laskuun 1950-luvulta tarkasteltuna ja ne laskevat vuoteen 2050 

mennessä. Kehitysmaissa vastaavasti elintason kasvu ja muut tekijät ovat aiheuttaneet sen, että 

hiilidioksidipäästöt ovat lähteneet nousuun.  

 

Järvenpään kasvihuone- eli hiilidioksidi (Co2) -päästöjä on laskettu vuosilta 2008–2019. 

Laskennassa on mukana Sitowisen (2021) laatiman Co2 -raportin mukaan kuluttajien ja 

teollisuuden sähkönkulutuksen, sähkölämmityksen, maalämmön, kaukolämmityksen, 

erillislämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sektorit. Laskenta on toteutettu 

koko kaupungin tasolla. Raportin vertailutiedot on kerätty 17 muun Uudenmaan kunnan kanssa. 

ja koskevat koko Järvenpäätä. Järvenpään kaupunkiorganisaation päästöjä ei raportissa ole 

erikseen laskettu. 

 

Tutkimus rajataan Järvenpään kaupungin organisaatiotasolla kaupunkikehityksen 

palvelualueelle ja tarkemmin siellä kaupunkitekniikan asiakkuusalueelle, joka on ympyröity 

kuviossa 1. Infrarakentamisen ilmastobudjetti voi toimia tulevaisuudessa pilotointivaiheen 

jälkeen mallina Järvenpään ilmastobudjetin laadinnassa ja sitä voidaan tarvittaessa laajentaa eri 

palvelualueille. Hirsijärven ym. (2000, 72–73). mukaan aiheen rajaaminen on tärkeää aineiston 

keräämisen kannalta, säästää aikaa ja samalla pitää tutkielman laajuuden tehtäväksi annon 

laajuuden mukaisena. Muita rajauksia on kirjattu teoreettisen tutkimuksen yhteydessä. 
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Kuvio 1. Kaupungin organisaatiokaavio (Järvenpää 2021e). 

 

1.3 Tutkimusongelma 

1.3.1 Tavoitteet 

Järvenpään kaupungin ilmastotavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 

mennessä. Infrarakentamisen osalta ei ole tarkemmin määritelty miten ilmastotavoitteet 

liittyvät infrarakentamiseen, vaikka resurssiviisauden teemoissa aihe esiintyykin. (Järvenpää 

2020a.) Tutkimuksen tarve liittyy kaupungin ympäristötavoitteisiin, sekä kestävän infran ja 

siihen liittyvän ilmastobudjetin prosessin kuvaamiseen.  
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Tutkimuksen tavoitteena on UUDEN konstruktion tuottaminen (Lukka 2000, kohta 3). 

Konstruktion avulla voidaan kuvata ja toteuttaa Järvenpään kaupungin infrarakentamisen 

ilmastobudjetti ilmastovaikutukset huomioiden. Ilmastobudjetti tarjoaa taloudellista ja 

kestävän infran mukaista tietoa päätöksentekoon, järvenpääläisille, sekä infran suunnittelun, 

hankinnan, rakentamisen ja ylläpidon tehtäviin.  Sen vaikutuksia voidaan arvioida myös 

kaavoituksen ja kiertotalouden näkökulmasta. (VN 2021a, 8.)  

 

Kuviossa 2. kuvataan resurssiviisauden tavoitteita ja niiden suhdetta tutkittavaan ilmiöön eli 

ilmastobudjettiin. Resurssiviisauden tiekartan ilmastotavoitteet ovat: ei päästöjä, ei jätettä ja 

ei ylikulutusta. Tutkimusongelmaa käsitellään näiden ja teoreettisessa tarkastelussa havaittujen 

tekijöiden pohjalta. Tutkimuksen edetessä näihin tavoitteisiin lisätään neljäs tavoite: kestävä 

hyvinvointi, jonka merkitys korostuu arvokeskusteluissa, joita ilmastonmuutoksen torjuntaan 

liittyy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Resurssiviisauden ja ilmastobudjetin välinen yhteys (Järvenpää 2020a mukaillen). 
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1.3.2 Tutkimuskysymys 

Tutkimuskysymys on: Miten infrarakentamisen ilmastobudjetti toteutetaan ja otetaan 

käyttöön? Tutkimuskysymyksen avulla tutkimusongelma toimii tehtävänä, jota pohditaan 

myös sivukysymysten avulla: Mitkä tekijät vaikuttavat kaupungin 

infrarakentamisen ilmastotavoitteisiin? sekä Mitä vaikutuksia kaupungin 

infrarakentamisen ilmastotavoitteiden toteuttamisella on taloudellisesti ja 

toiminnallisesti?  Tutkimuksen edetessä sivukysymysten käyttö osoittautui tarpeelliseksi, jotta 

vastauksesta saatiin riittävän tarkka. (Hirsjärvi ym. 2000, 114.) 

 

1.3.3 Tutkimusmenetelmä ja lähtökohdat 

Tätä laadullista tutkimusta tarkentavaksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui tutkimusongelman 

ja -aiheen relevanssin perusteella konstruktiivinen tutkimus, joka on yksi menetelmä case-

tutkimuksen suorittamiseen (Kasanen ym. 1991; Kasanen ym. 1993; Mattessich, 1995; Lukka 

& Tuomela, 1998; Lukka, 2000; Puolamäki 2000).  Tutkimusmenetelmä soveltuu hyvin case-

tutkimusta täydentäväksi tutkimusmetodiksi. (Lukka 2000.) Kuviossa 3. kuvataan 

konstruktiivisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä. Ongelman ja ratkaisun käytännöllinen 

merkitys liittyy pohdintaan, miksi ja miten konstruktiota tulisi käsitellä. Ratkaisun toimivuus 

käytännössä edellyttää konstruktion käyttöönottoa, jolloin sen luotettavuus ja toimivuus tulee 

osoitettua konkreettisesti. Yhteys aikaisempaan teoriaan tulee osoittaa kirjallisuuden avulla. 

Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio on tarpeen, aihealueen paremman ymmärrettävyyden ja 

sisällöllisen tulkinnan vuoksi. Samalla tutkimus mahdollistaa ymmärrettävyyden siitä, miten 

infrarakentamisen ilmastobudjettia voidaan toteuttaa systemaattisesti. (Lukka 2000.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Konstruktiivisen tutkimusotteen keskeiset elementit (Lukka 2000). 
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1.3.4 Kohdeilmiö ja lähestymisnäkökulmat 

Tässä tutkimuksessa käsitellään infrarakentamisen ilmastobudjettia ilmiönä. Ilmastobudjetti 

on toiminnallisuusbudjetti, jonka avulla osoitetaan, miten ilmastoasioita käsitellään 

toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. (Orsi 2020.) Ilmastobudjettia 

ilmastotyökaluna on tutkittu joltain osin vasta vähän aikaa ja tutkimustietoa on, mutta rajatusti. 

Kaupungin ilmastobudjetti määritteenä ja menetelmänä on myös uusi. Esimerkiksi Norjassa 

Oslo on toteuttanut ilmastobudjettia tiettävästi ensimmäisenä maailmassa vuodesta 2017 

alkaen. (Oslo 2017a; kohta 4.4.1.) Kohdeilmiön tutkiminen infrarakentamisen näkökulmasta 

mahdollistaa pilotoinnin sellaisella osa-alueella, jolla tutkimustietoa on vielä rajatusti.  

 

Aihealueen ollessa laaja aihe rajataan Järvenpään kaupunkiorganisaation rajauksen lisäksi 

(kohta 1.2.2) aiheeseen ja tutkimusongelmaan (Hirsjärvi ym. 2000, 112). Tarkempi rajaus 

ilmastobudjetissa tehdään infrarakentamiseen, joka käsittää Järvenpään kaupungissa 

katujen, puistojen ja yleisten alueiden maanpäälliset ja maanalaiset rakenteet. Infralla 

tarkoitetaan tutkimuksessa edellä mainittua infrastruktuuria kaikkine siihen kuuluvine 

rakenteineen. Kaavoituksen ja kiertotalouden toimia käsitellään osana resurssiviisautta ja 

infrarakentamista, koska niillä on välillisiä tai suoria vaikutuksia infrarakentamiseen ja 

ilmastobudjettiin. (Green Building Council Finland 2019, 3.) Lähestymisnäkökulmat, joita 

tutkimuksessa korostetaan ovat Järvenpään kaupungin resurssiviisauden tiekartan (2019) 

mukaiset kaksi teemaa. Kaupunkirakenne ja liikkuminen -teema pitää sisällään Järvenpään 

infrastruktuurin suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon resurssiviisaasti. Vastaavasti Energia, 

materiaalit ja kulutus -teemassa Järvenpään hankintojen ja investointien tulee edistää 

kestävää kehitystä. (Järvenpää 2020b.)  

 

Tämän tutkimuksen ulkopuolelle rajataan myös Järvenpään kaupungin infrarakentamisen 

ulkopuolelle jäävä kaupallisten ja muiden toimijoiden rakentama ja ylläpitämä infra, kuten 

tietoliikenneverkot ja energiaverkot. 
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1.4 Tutkimuksen kulku 

Tämä tutkimus etenee teoreettisten perusteiden kautta haastatteluihin ja niistä saadun aineiston 

analyysiin. Oletettu tutkimusongelma, miten infrarakentamisen ilmastobudjetti toteutetaan ja 

otetaan käyttöön, ohjaa tutkimusta myös ongelman ratkaisemiseen. (Lukka 2000.) 

Tutkimusstrategian ja tutkimuksen suunnittelun apuna käytettiin kirjallisuutta, kuten Hirsjärvi 

ym. (1982) Tutkimushaastattelu, Teemahaastattelun teoria ja käytäntö -kirjaa.  Pihkalan (2021) 

kuvaamaa kaaviota prosessin vaiheista (Kuvio 4) hyödynnettiin prosessikaaviona, jonka 

mukaisesti tutkimus toteutettiin.  Lisäksi Case Stydy Research, Design and Methods toimi 

tutkimuksen kulun suunnittelussa tärkeänä lähteenä (Yin 1994). 

 

 

 

Kuvio 4. Tutkimuksen prosessi ja etenemismalli (Pihkala 2021; Lukka 2000). 
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Lukan (2000) mukaan työskentely tutkimuskohteen organisaatiossa mahdollistaa 

syvällisempää perehtymistä tutkimusaiheeseen ja haastateltavien tuen mahdollisten 

lisäkysymysten tai teoreettisen tausta-aineiston täydentämisessä. Suuri osa käytetystä 

kirjallisuudesta oli julkista. Tämä mahdollisti laajan perehtymisen aiheeseen. Yinin (1994) 

mukaan tutkimusstrategia voidaan case-tutkimuksissa valita monella tavalla. Valintaan 

vaikuttavat eniten tutkimuksen tavoitteet. (Yin 1994, 12.) Oma työskentely Järvenpään 

kaupungin organisaatiossa edisti tutkimuksen aineiston keruuta ja mahdollistaa samalla laaja-

alaisen keskustelun siitä, mitä jo tiedetään ja mihin tutkimusresursseja tulee kohdentaa. (Lukka 

2000.) Empiirisen aineiston kerääminen asiantuntijoita haastattelemalla avaa myös uusia 

näkökulmia, sekä lisää tutkijan omaa tietoisuutta organisaation toiminnasta.  

 

Tämän laadullisen tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat 9 haastattelua, joita 

käsitellään luvussa 5. Haastateltavat edustavat asiantuntijoita ja haastattelut toteutettiin 

teemahaastatteluina. Teemat edustavat niitä osa-alueita, joita tarvitaan infrarakentamisen 

ilmastobudjetin suunnittelussa ja toteutuksessa. Konstruktiivisen tutkimusprosessin tuloksena 

muodostuu malli (Luku 6, Kuvio 11), joka kuvaa kaupungin infrarakentamisen ilmastobudjetin 

toteutukseen ja laadintaan liittyviä tekijöitä ja niiden suhdetta toisiinsa.  

 

1.5 Aikaisempi tutkimus 

Teoreettiset lähtökohdat perustuvat aikaisempaan tietoon ja tutkimuksiin sekä 

kohdeorganisaatiosta käytettävissä olleeseen tietoon (luku 1).  Ilmastotutkimus on nuori 

tutkimuksen ala, mutta samalla uutta tutkimustietoa on saatavilla ja aiheeseen liittyvä 

kiinnostus lisääntyy jatkuvasti. Infrarakentamisen osalta tietoa löytyy parhaiten järjestöjen ja 

yhdistysten tuottamana. Green Building Council Finland, joka on monipuolisesti sekä julkisia, 

että yksityisiä toimijoita edustava yhdistys on tuottanut huomattavan määrän tietoa, jota 

hyödynnettään myös tässä tutkimuksessa, erityisesti luvussa 3. Kuntien ilmastotutkimukseen 

löytyy uutta tutkimusmateriaalia tutkimusvuodelta 2021. ORSI RESEARCH -tutkimuksen 

nimellä kulkeva hanke, jossa osallisena ovat Tampereen yliopisto, Suomen Ympäristökeskus 

(Syke), Aalto-yliopisto ja VTT toteuttavat rahoituksen turvin vuosille 2019–2022 ja 

mahdollisesti jatkorahoituksen turvin vuoteen 2025 asti tutkimuksellista tietoa kuntien 

ilmastoasioihin. (Orsi 2021.) Orsi -tutkimuksen aineistot sisältävät mahdollisia malleja ja 

ohjeita ilmastobudjetin toteutukseen ja täydentävät käytännön toteutuksessa tarvittavaa tietoa 
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ja malleja. Orsi tutkimusta käsitellään tässä tutkimuksessa vielä tarkemmin luvussa 4. 

Infrarakentamisen ilmastobudjetin merkitys toiminnallisena ja taloudellisena tekijänä 

mahdollistaa ilmaston muutoksen torjuntaan käytettyjen resurssien ja niiden vaikutusten 

arvioinnin pitkälle tulevaisuuteen.  Tämä toimii myös tämän tutkimuksen johtoajatuksena 

(Hirsjärvi ym. 2000, 36). 

 

Teoreettinen pohja tälle tutkimukselle muodostuu kirjallisuuskatsauksen avulla. Teoreettinen 

tieto koostuu käsitteistä ja ilmiöistä sekä tutkimukselle merkittävästä tiedosta. 

Ilmastonmuutokseen löytyy huomattava määrä kirjallisuutta, julkisia tutkimuksia ja raportteja. 

Suurin osa on hankittavissa sähköisessä muodossa, mutta tämän lisäksi tutkijan käytettävissä 

on käsikirjasto, jonka avulla tutkimuksen käsikirjoitus toteutetaan. Teoriaosuudessa tärkeitä 

käsiteltäviä asioita ovat määritteet, jotka liittyvät aihealueeseen ja niiden teoreettinen merkitys 

tutkimukselle. Kirjallisten artikkelien osalta aihealueen rajaus ilmastobudjettiin vähentää 

haettavissa olevia tieteellisiä artikkeleja, mutta mahdollistaa monipuolisen perehtymisen 

tutkimusongelmaan liittyviin julkaisuihin. Samalla aiheen rajaaminen onnistuu käytettyjen 

hakusanojen avulla ja mahdollistaa aiheeseen perehtymistä. (Hirsjärvi ym. 2000, 96.) 

 

Tässä tutkimuksessa hakusanoina käytetään suomen- ja englanninkielisiä sanoja. Hakuihin 

käytettiin internetin tieteellisiä hakulähteitä kuten Google Scholaria, LUT-kirjastoa (Primoa), 

Research Gate -artikkelihakupalvelua sekä internetin julkista hakua kohdeorganisaatioon ja 

ilmastobudjettiin liittyen. Hakusanoina käytettiin seuraavia hakusanoja: carbon budget, 

carbon neutral, kestävä infra, resurssiviisaus ilmastobudjetti, ilmiömäinen budjetti, 

performance based budget, toiminnallisuusbudjetti, kuntien ilmastobudjetti ja climate 

network. Virtuaalikirjastojen tarjonta mahdollistaa tutkimukseen soveltuvan kirjallisen 

materiaalin käytön arvioinnin tehokkaalla tavalla (Hirsjärvi ym. 2000, 91). 

 

Teoreettinen lähdeaineisto on uutta aiheen uutuuden vuoksi, mutta metodeissa ja suunnittelussa 

käytetään myös klassisempaa materiaalia. Aineistoa täydennetään internet-selailun, 

helmenkalastuksen ja aihepiirin tieteellisten julkaisujen tutkimisella ja tutkimuksen edetessä 

päivitetyillä lähteillä. Taustatietojen hakuja tehtiin myös hakusanoilla: Oslo climate budget, 

Tampereen ilmastobudjetti, Järvenpää, resurssiviisaus, ilmastolaki ja ilmastotavoitteet. 

Näihin lisättiin vielä tutkimuksen edetessä hakusanaksi päästökompensaatio.  
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1.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luonnos toimitettiin kommenteille haastateltaville ennen lopullista julkaisua. 

kommenttikierroksella varmennettiin kirjoitetun tiedon ja aineiston, sekä tutkijan tulkinnan 

oikeellisuutta. Luotettavuutta ja pätevyyttä arvioitiin myös koko tutkimuksen ajan reflektoiden 

omia tulkintoja ja toimintaa. Tutkimuksen oletusarvona syntynyt konstruktio (kuvio 11) ja sen 

käyttöönotto lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 1982, 180.)  

Laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota kaikissa tutkimuksen vaiheissa (Hirsjärvi ym. 1982, 

197). Hyvin laadittu tutkimussuunnitelma ja aikatauluissa pysyminen antoivat tutkijalle 

mahdollisuuden käyttää tutkimukseen varatun ajan tehokkaasti eri näkökulmien pohdintaan, 

aineiston hankintaan ja analysointiin. Luotettavuutta lisäsivät asiantuntijahaastattelut, niistä 

tehdyt suorat lainaukset ja asiantuntijuuteen perustuva aineisto (Yin 2009). Nykyaikaiset 

informaatiojärjestelmät mahdollistavat tutkimustiedon käsittelyn luotettavasti, anonyymisti 

sekä eettisten sääntöjen (TENK 2019) ja Järvenpään kaupungin myöntämän tutkimusluvan 

mukaisesti. Tutkijan oma työskentely organisaatiossa ja sen vaikutus tutkimukseen koetaan 

myös konstruktiivisessa tutkimuksessa positiivisena luotettavuutta lisäävänä tekijänä (Lukka 

2000). 

 

1.7 Merkitykselliset käsitteet 

Käsitteiden sisäistäminen ja niiden merkityksellisyyden tutkiminen on yksi osa tätä tutkimusta. 

Käsitteitä, jotka liittyvät keskeisesti aiheeseen, kirjallisuuteen ja aineiston keräämiseen 

muodostavat tämän tutkimuksen teoreettisen taustan. Mitä käsitteillä tarkoitetaan ja miten ne 

liittyvät Järvenpään kaupungin ilmastotavoitteisiin tai miksi ja miten Järvenpää toteuttaa 

ilmastotavoitteita? Ilmastotavoitteilla tarkoitetaan EU:n ja Suomen hallitusohjelman mukaan 

ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä tavoitteita (VN 2021a, 8).  

 

Kunnille sovittua virallista määrittelyä hiilineutraaliudesta ei ole. EU:n (2021a) mukaan 

hiilineutraalius saavutetaan tuottamalla ilmakehään hiilidioksidipäästöjä enintään saman 

verran kuin niitä voidaan sitoa hiilinielujen avulla. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi 

maailman kasvihuonepäästöt tulee saada kerätyksi. (EU 2021a.) Kunnissa on sitouduttu 

kuntakohtaisiin hiilineutraaliustavoitteisiin omissa päästöissä. Kunnat käyttävät yleisimmin 

määritelmää hiilineutraalisuustavoitteen yhteydessä, joka on pyrkimys 80 prosentin 

vähennykseen kasvihuonekaasupäästöissä omien toimien osalta verrattuna vuoden 1990 tasoon 
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ja 20 prosentin kompensointi lopuille päästöistä. Kuntatasolla hiilineutraaliusmääritelmät 

vaihtelevat. Kunnat hyväksyvät 20–40 % välillä päästökompensaatioiden käytön osana 

hiilineutraaliutta. Metsien toimiminen hiilinieluina ja niiden käyttö on osassa kunnissa 

hyväksyttävää hiilineutraaliuden tavoitteiden saavuttamisessa. (Deloitte 2018, 17.) 

 

Resurssiviisaudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Järvenpään kaupungin resurssiviisauden 

tiekartassa 2019 asetettuja tavoitteita (Resurssiviisas Järvenpää 2020a). Suomen 

ympäristökeskuksen eli Syke:n (2021) mukaan resurssiviisaus on kykyä erilaisten resurssien 

käyttöön. Näitä ovat muun muassa luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut sekä 

tilat ja aika.  Samalla resursseja käytetään harkiten hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen 

edistämisessä.  

 

Resurssiviisaudessa resurssien kulutusta tarkastellaan yhteiskunnallisesti parhaan 

lopputuloksen aikaan saamiseen. Resurssitehokkuudesta voidaan puhua luotaessa 

enemmän vähemmällä tuottamisella ja vähemmillä panoksilla. Myös materiaalitehokkuus 

on osa resurssitehokkuutta. (Syke 2021.) 

 

Hiilijalanjälki tarkoittaa ihmisen toiminnasta aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä. Sitran (2018) 

mukaan on arvioitu, että yli puolet syntyvistä hiilidioksidipäästöistä liittyvät materiaalivirtoihin 

ja tuotteiden ja aineellisten hyödykkeiden valmistamiseen. Yksittäisillä henkilöilläkin on täten 

mahdollisuus vaikuttaa päästöihin ja niiden vähentämiseen. (Sitra 2018.) Hiilikädenjälki 

auttaa käyttäjiä ymmärtämään päästövähennyspotentiaalin, joka tuottaa tuotteiden prosessien 

ja palveluiden ilmastohöydyn. Hiilikädenjälkeen vaikuttavat valtiot, yritykset, yhdistykset ja 

yksittäiset ihmiset. Esimerkiksi yrityksen tuottaessa hiilikädenjälkeä, siirtyy hyöty asiakkaalle 

oman hiilijalanjäljen alentamiseen. (Sitra 2021a.) Hiilikädenjälki on siis tietoa siitä, miten 

erilaisilla valinoilla voi vaikuttaa hiilineutraaliin toimintaan. Vaikka jokin osa-alue tuottaisikin 

päästöjä, voidaan vastaavasti toisella osa-alueella tuottaa kompensaatiota hiilikädenjäljen 

kautta. 

 

Infrarakentamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa infrastruktuuriin liittyviä rakenteita, 

kuten katuja, yleisiä alueita ja puistoja. Sana infrastruktuuri tarkoittaa infraa tai 

infrarakentamista, jolla tuetaan kestäviä julkisia katuja ja puistoja ja Järvenpään 
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resurssiviisauden tiekartan mukaan vähäpäästöisiä kulkumuotoja ja alueita (Järvenpää 2020a, 

13). Infrarakentamisen ympäristöarvoja käsittelevän yhdistyksen Green Building Council 

Finlandin (2021) mukaan kestävän infran määritelmässä huomioidaan infrastruktuurin koko 

elinkaari sekä kestävyyden eri ulottuvuudet, joita ovat ekologinen, sosiaalinen ja 

taloudellinen kestävyys. Näitä ulottuvuuksia käsitellään tarkemmin luvussa 3. 

 

Ilmastobudjetilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa hiilineutraaliuden tavoittelemiseen 

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartassa mainittujen tavoitteiden (Kuvio 2) integrointia kaupungin 

infraan ja sen investointiohjelmaan. Samalla ilmastobudjetti on aiemman Orsi -tutkimuksen 

määritelmän mukaan tuloksellisuusbudjetti (Orsi 2021). 

 

Johdannossa tulee esille erityisesti se, että ilmastotoimia ja niihin sidottuja maailmanlaajuisia 

tavoitteita implementoidaan EU:n ja kansallisen tason tavoitteiksi, joita kaupungit ja kunnat 

toteuttavat omalta osaltaan. Arvoja korostetaan myös henkilökohtaisten vastuiden osalta. 

Samalla taloudelliset näkökulmat ja resurssiviisauden eteen tehdyt toimet ovat merkittäviä 

tulevien vuosien ilmastotyössä. Edellä mainitut käsitteet kohdennetaan tutkimusongelmaan ja 

sen ratkaisuun (Lukka 2000).   Tämän tutkimuksen edetessä tarkennetaan ja tuodaan esille 

näihin käsitteisiin liittyviä alakäsitteitä, jotka vaikuttavat tämän tutkimuksen kulkuun. 

 

Luvussa 2 käsitellään ilmastonmuutoksen torjunnan ja ilmastotoimien tavoitteita, sekä niiden 

merkitystä ilmastotavoitteissa. Historiaa tuodaan esille, jotta lukija voi ymmärtää, että 

kasvihuoneilmiö on tunnistettu jo pidemmän aikaa, mutta ilmastonmuutoksen torjuntaan ei ole 

reagoitu voimakkaasti ennen nykyhetkeä. Merkityksellisiä käsitteitä ja muita tutkimuksen 

kannalta olennaisia käsitteitä, sekä teoreettisista taustaa käsitellään tarkemmin tämän 

tutkimuksen luvuissa 3–4.  Luvussa 5 kuvataan haastatteluja. Tulokset ja johtopäätökset 

käsitellään luvuissa 6 ja 7.  
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2 ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ 

Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Aalto-yliopiston ylläpitämän 

Ilmastoopas.fi -sivuston mukaan ilmastonmuutoksen peruuttaminen ei enää onnistu, mutta 

sen hidastaminen on kannattavaa. Ilmastonlämpenemisen tavoitteeksi on asetettu 1,5 astetta, 

jotta vaikutukset olisivat hallinnassa ja suurilta katastrofeilta olisi mahdollista välttyä. 

Hillintätoimien ytimessä on kasvihuonekaasujen vähentäminen ja onnistuminen edellyttää 

yhteiskunnan toimijoiden onnistumista ja panostamista ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

(Ilmasto-opas 2021b.) Ilmastonmuutoksen vaikutuksista on kerätty tietoa, joka perustuu 

pitkälle myös historiaan. Vaikka tietoa on ollut, toimiin on toden teolla ryhdytty vasta nyt.  

 

2.1 Historia 

Ilmiönä imastonmuutos tunnetaan jo yli 200 vuoden ajalta tieteessä. Laajempaan 

tietoisuuteen ilmastoasiat on nostettu vasta viime vuosina. Hallitusten välisiä neuvotteluja 

ilmastonmuutoksen torjuntaan on käyty useiden vuosikymmenten ajan.  Kasvihuoneilmiö 

tunnistettiin yli 200 vuotta sitten tiedemiesten toimesta. Kasvihuoneilmiössä ilmakehä toimii 

kasvihuoneen lasikaton tavoin mahdollistaen auringon säteilyn maahan ja estää vastaavasti 

lämpösäteilyä avaruuden suuntaan. 1970-luvulla tieteen tutkijat aavistelivat 

ilmastonlämpenemiseen liittyviä ilmastouhkia, joista myös Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) 

pääsihteeririkin varoitteli ympäristöraportissa samana vuonna. YK:sta tuli koordinoiva 

organisaatio, johon koottiin yhteen tieteen ja ilmastokysymysten äärellä työskenteleviä 

tutkijoita ja politiikkoja. Ilmastouhat nostettiin esille YK:n ensimmäisessä 

ympäristöhuippukokouksessa Tukholmassa vuonna 1972. Kokouksen tuloksena syntyi 

päätöksiä periaatteista, jotka ovat edelleen kansainvälisessä ympäristöyhteistyössä merkittäviä. 

Tällöin perustetiin myös YK:n ympäristöohjelma UNEP (United Nations Environment 

Programme), jonka tehtäväksi muodostui ympäristökysymysten koordinointi YK:ssa. 

(Valtonen 2013, 14.) 

 

YK:n Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio eli niin sanottu Brundtlandin komissio 

aloitti toimintansa vuonna 1983 YK:n 38. yleiskokouksen päätöksellä. Komission tehtävänä oli 

pitkän aikavälin ympäristöstrategian laatiminen, joka mahdollistaa kestävän kehityksen 

maapallolla. Tämä käsite lanseerattiin Brundtlandin komission laatimassa raportissa Yhteinen 
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tulevaisuutemme (1987) -raportissa. Keskeisenä ajatuksena toimi, että inhimillisen toiminnan 

tulisi täyttää nykyisen sukupolven tarpeet kestävän kehityksen osalta. (Brundtland 1988.) 

 

Brundtlandin komission raportti loi perustaa Rio De Janeirossa pidetylle Rion 

huippukokoukselle vuonna 1992. Huippukokouksen tuloksena perustettiin YK:n kestävän 

kehityksen toimikunta. Kokouksessa allekirjoitettiin myös YK:n ilmastosopimus. Vuonna 1988 

Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) ja YK:n ympäristöohjelma (UNEP) perustivat eri 

maiden hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) arvioimaan ilmastonmuutosta.  

 

IPCC:n tehtäväksi muodostui tuottaa luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa 

ilmastopäätöksenteolle. IPCC: n perustamiskokouksessa 1988 oli myös Suomen edustus. 

Ilmatieteenlaitoksen epävirallinen ryhmä koordinoi IPCC-työtä Suomessa 1990-luvulla. 

Ryhmään kuului asiantuntijoita valtakunnan tason organisaatioista. Vuonna 1993 

ympäristöministeriö asetti virallisen Suomen IPCC:n työryhmän, jonka tehtävänä oli huolehtia 

tiedonvälityksestä Suomen tahojen ja IPCC:n välillä ja yhteensovittaa eri puolilla tehtävää 

taustatyötä, sekä valmistella Suomen osallistumisia IPCC:n kokouksiin. (Valtonen 2013, 18, 

22, 27; Ilmatieteen laitos 2021c.) Työryhmä toimii edelleen ja on muodostettu tieteellisistä 

huippuosaajista. Mainittakoon, että myös LUT-yliopistosta on jäsen IPCC- ryhmässä 

(Ilmatieteen laitos 2021a). Tämä detaljitieto korostaa ryhmän jäsenyyttä, jossa tieteen eri aloilta 

on mukana asiantuntijoita, jotka osallistuvat raportointiin ja pohdintaan kukin omalla 

osaamisalueellaan. Tällä hetkellä valmisteilla on jo kuudes IPCC: n raportti, joka valmistuu 

vuonna 2022. Ensimmäinen väliraportti julkaistiin tutkimuksen aikana elokuussa 2021 (IPCC 

2021). 

 

YK:lla on ollut keskeinen rooli kansainvälisen ilmastopolitiikan tavoitteiden määrittäjänä. Rion 

ilmastokokous vuonna 1992 loi puitteet ilmastotyölle, jota tänäkin päivänä toteutetaan 

kansallisella tasolla. Ilmastotavoitteita on täydennetty vuosittaisilla ilmastokokouksilla. 

Velvoittavia tekijöitä on lisätty eri kokouksissa, muun muassa Kioton kokouksessa vuonna 

1997 asetettiin sitovia päästötavoitteita, jotka astuivat voimaan 2005, sekä Pariisin 

ilmastosopimuksessa 2015 laadittiin myös oikeudellisesti sitova ilmastosopimus, jossa 

maapallon keskilämpötilan nousua pyritään rajoittamaan 1,5 asteeseen ja tätä kautta tavoitteita 

ilmastonmuutoksen hillintään lisätään tietoisuuden kasvaessa. (Ilmatieteen laitos 2020d.) 
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2.2 EU:n ilmastotavoitteet 

Rion ilmastokokouksessa (1992) Suomi toimi itsenäisesti ilmaston muutoksen hillintään 

liittyvissä neuvotteluissa ja tavoitteissa, eikä ollut vielä EU:n jäsen. Suomen ilmastotavoitteita 

olivat muun muassa päästöjen vähentäminen ja hiilinielujen ylläpitäminen. Suomi korosti 

neuvotteluissa, että ilmastotavoitteet ja sopimus Riossa voitaisiin saavuttaa mahdollisimman 

vähin kustannuksin. Tärkeää oli myös, että sopimuksen pitäisi velvoittaa maita päästöjen ja 

nielujen määrän seurantaan. (Valtonen 2013, 31–37.)  

 

EU:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus ja tasapainottaa taloutta siten, että 

kasvihuonekaasujen nettopäästöt ovat nolla vuoteen 2050 mennessä. Tavoiteasetteluun liittyy 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Tavoite vastaa vuonna 2016 ratifioitua Pariisin 

ilmastosopimusta. Tavoitteissa olennaisia tekijöitä on maapallon lämpenemisen rajoittaminen 

ja ihmisten ja ympäristön huomioiminen. (EU 2020.) Suomen liittyminen EU:n jäseneksi 

vuonna 1995 (Eduskunta 2021) EU:n ilmastotavoitteet tulivat samalla osaksi kansallisia 

ilmastotavoitteita. 

 

2.3 Kansalliset ilmastotavoitteet 

EU:n ilmastotavoitteiden ja Suomen ilmastopolitiikan keskeisenä ohjaavana tekijänä toimii 

1.6.2015 voimaan tullut ilmastolaki. Ilmastolain (2015) mukaan Suomen tulee vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna 

vuoteen 1990. Ilmastolaissa (2015) säädetään myös ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä 

ja ilmastotavoitteiden toteuman seurannasta. Suunnittelujärjestelmän tavoitteena on, että Suomi 

saavuttaa sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä että siihen varautumista koskevat tavoitteensa.  

 

Sanna Marinin hallitus on asettanut Valtioneuvoston (2021) hallitusohjelmassa 

ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tavoitteita, 

joita kansallisella tasolla noudatetaan. Tässä tutkimuksessa käsitellään tarkemmin niitä 

tavoitteita, joilla on merkitystä infrarakentamisen ilmastobudjetissa huomioitavina tavoitteina 

tai vaatimuksina. 

 

Valtioneuvoston (2021) hallitusohjelman kohdassa 3.1 on määritelty ilmastotavoitteita ja -

keinoja, joilla kansallisiin tavoitteisiin aiotaan päästä. Tavoitteilla ja niiden toteutumisella on 
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suora merkitys kaupunkien ilmastotoimille ja asetetuille tavoitteille.  Asetettujen tavoitteiden 

mukaan ensimmäisenä tavoitteena (1) on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja 

hiilinegatiivinen tämän jälkeen. Valtioneuvoston (2021) mukaan päästövähennystoimia tulee 

nopeuttaa ja samalla huolehtia hiilinieluista ja niiden vahvistamisesta. Hallitus sitoutuu EU:n 

tavoitteisiin, joita ovat muun muassa hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. 

Samalla hallitusohjelman tavoitteissa mainitaan kuntien ja alueiden hiilineutraaliustavoitteiden, 

-suunnitelmien ja täytäntöönpanon tukeminen.  

 

Edelleen toisena ympäristötavoitteena (4) on pienentää asumisen ja rakentamisen 

hiilijalanjälkeä. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan rakennusalalle suunnattu 

hiilineutraaliuteen tähtäävä toimialakohtainen suunnitelma. 

Säädösohjauksen kehittämistä tarvitaan muun muassa rakennuksen elinkaaren aikaisen 

hiilijalanjäljen seurantaan ja toteutukseen. Materiaalien ja kiertotalouden kehittäminen liittyy 

tähän tavoitteeseen. (Valtioneuvosto 2021.) 

 

Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen Suomessa on myös kirjattu 

Hallitusohjelmaan. Tavoitteen (5) mukaan kompensaatioiden käytön tarkastelu esimerkiksi 

luonnon monimuotoisuuden vaurioiden korjaamiseen tai kompensointiin muualla tulee myös 

ottaa tarkasteluun. Tässä vaaditaan pilotointia suurissa infrahankkeissa. Samalla tavoitteen 

osalta muistutetaan, että kompensaation käyttö osana luonnonhaittojen vähentämistä tulee olla 

toissijainen vaihtoehto. Ennen tätä tulee arvioida hankkeiden ympäristöhaitat ja minimoitava 

niitä. (Valtioneuvosto 2021.) 

 

Viimeisin kirjattu ilmastotavoite (6) liittyy myös olennaisena osan infrarakentamisen 

ilmastobudjetin suunnitteluun. Tavoitteena on, että vahvistetaan Suomen roolia 

kiertotalouden edelläkävijänä. Esille nostetaan muun muassa kiertotalouden merkitystä 

uuden talouden perustana. Kiertotalouden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja 

luonnonvaroihin liittyvää ylikulutusta. Uuden työn tarve esimerkiksi korvaavilla palveluilla 

vahvistaa hallitusohjelman mukaan taloudellista kilpailukykyä. Samalla kiertotalouden osalta 

uusiutumattomien luonnonvarojen kierrättäminen luo uusia markkinoita. Kierrätystä lisätään 

myös suunnitelmallisesti. Tähän tavoitteeseen liittyy olennaisesti myös julkinen ja yksityinen 

kuluttaminen. (Valtioneuvosto 2021.) 
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Valtionneuvoston (2021) hallitusohjelmassa on lisäksi kirjattu ilmastotavoitteita julkisille, 

yksityisille ja yksittäisille toimijoille. Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on kohdistaa 

ilmastoimia sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Tällaisia tavoitteita ovat muun muassa, että 

valtio ja kunnat toimivat ympäristöystävällisissä ratkaisuissa esimerkillisesti ottaen niitä 

käyttöön. Hankintalainsäädännön rajoitteet hankinnoille on myös huomioitava tulevaisuudessa 

siten, että ympäristötekijät huomioidaan hankinnoissa. Samalla ympäristöasioiden 

huomioimisessa osana hankintoja tarvitaan parempaa hankintaosaamista ja muutoksia 

hankintalainsäädäntöön. Innovatiivisuus nostetaan myös esille osana tavoitteita liittyen 

tavoitteeseen (6). Tämän osalta esitetään erillisen innovatiivisten hankintojen riskin jakamiseen 

tarkoitetun työkalun käyttöönottoa. Hyviä käytäntöjä kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin 

korostetaan myös tässä tavoitteessa. Myös kuluttajille suunnattavaan informaatioon ja 

vaikutuskeinoihin tulee kiinnittää huomiota. Kuluttajille tulee tarjota mahdollisuuksia palvelun 

ja siihen liittyvien kaupallisten tai muiden hyödykkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutusten 

osalta. Myös muita taloudellisia tekijöitä, kuten verotuksen uudistamista nostetaan esille näiden 

vaikutusten näkyvyyden vahvistamisessa. (Valtioneuvosto 2021.) 

 

Tilastokeskuksessa työskennelleen Savelan artikkelin (2015) mukaan kulutus on tärkein 

talouskasvun tekijä. Taloudellisten rajojen lisäksi kulutuksen kasvuun vaikuttavat ekologiset 

ja globaalit rajat. Mikäli halutaan pysäyttää ilmastonmuutos ja vähentää kasvihuonepäästöjä, 

fossiilisten polttoaineiden vähentäminen radikaalisti on Savelan mukaan osa ratkaisuja, mikäli 

uusi teknologia ei pysty ratkaisemaan ongelmia luonnonvarojen ehtymisen ja 

ilmastonmuutoksen osalta. Samalla elintasoerot ja niiden tasaantuminen köyhien ja rikkaiden 

maiden välillä muodostavat uhkakuvia ja tätä kautta syntyy kulutuksen kasvun tasaamisen 

tarvetta. (Savela 2015.) Samalla kun asetetaan ilmastotavoitteita, vaakakupissa painaa myös 

hyvinvoinnin ja vaurauden näkökulma. Talouskasvun ja hyvinvoinnin näkökulmasta 

ilmastotekijöiden huomioiminen saattaa olla haastavaa ja mahdollisesti myös ristiriitaista. 

Talousnäkökulma saattaa rajoittaa ilmastonäkökulmien toteuttamista halutulla tavalla ja 

päinvastoin. Tämän vuoksi monet tavoitteet ovat usein kompromisseja, joilla pyritään 

päästöjen vähentämiseen. Ilmastobudjetissa tuodaan esille sekä toiminnallinen, että 

taloudellinen näkökulma. Ilmastobudjetti on eräänlainen kompromissi siitä, mitä ilmastotoimia 

toteutetaan ja mitkä ovat käytettävissä olevat taloudelliset resurssit. 
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2.4 Kaupungin ilmastotavoitteet 

Kesäkuussa 2018 Järvenpään kaupunginvaltuustossa päätettiin osana Järvenpään visiota, 

kaupungin tavoitteesta hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä ja samalla sitoutumisesta 

resurssiviisaustavoitteisiin (Järvenpää 2018a, 10). Syksyllä 2018 toteutettiin myös 

asukaskysely. Kyselyn mukaan toivottiin Järvenpään kaupungin kannustamaan asukkaita 

kestävien valintojen lisäämiseen. Erityisiä toiveita kohdistettiin pyöräilyn kehittämiseen, 

kaupungin julkiseen liikenteeseen ja materiaalien kierrättämisolosuhteisiin. Tärkeänä koettiin 

myös Tuusulanjärven tilan parantaminen. (Järvenpää 2018b.) 

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat maailmanlaajuisesti kaikkeen toimintaan 

kaupungistumisen myötä. Vaikutusmahdollisuudet päästöihin, joita ihmiset tuottavat, on suurin 

kaupungeissa. Kaupunkitasolla Järvenpään kaupunkiorganisaatio (Kuvio 1) voi vaikuttaa 

keskeisesti päästövähennyksiin esimerkillisellä ja ohjaavalla toiminnallaan. Kuten on edellä 

mainittu, Järvenpään kaupungin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 

mennessä. Järvenpään on vähennettävä tavoitteen mukaan päästöjä vuoteen 2035 mennessä 

vähintään 80 % vuoden 1990 päästömäärään verrattuna. Lisäksi jäljelle jäävät päästöt tulee 

kompensoida tukemalla muualla tehtäviä päästövähennyksiä tai lisäämällä hiilinieluja 

kaupungissa tai muualla. Järvenpään hiilineutraaliustavoite on myös lainsäädännön edellyttämä 

taso. (Järvenpää 2020a, 11; Ilmastolaki 2015.) 

 

Nieuwenhuijsenin (2019) mukaan kaupunki- ja liikennesuunnittelu parantaa 

kansanterveyttä. Samalla yli 70 % maailman kasvihuonepäästöistä syntyy kaupunkialueilla. 

Suunnittelemalla kaupunkien liikennevirrat hiilineutraaleiksi ja eläviksi voidaan edistää terveen 

kaupungin periaatteita. Samalla kaupunkeja tulee muuttaa enemmän monipuolisten terveyttä 

edistävien liikuntamuotojen suuntaan. Tiivistäminen ja päästöttömän joukkoliikenteen 

suosiminen ovat näitä tekijöitä. (Nieuwenhuijsen 2019.) 

 

2.4.1 Päästövähennystavoitteet 

Järvenpään kaupungin resurssiviisauden tiekartta laadittiin päästövähennystavoitteet 

huomioiden ja selvittäen. Tiekartan laadinta perustui skenaarioselvitykseen, jossa laskettiin 

kuntakohtaisia tietoja päästöjen kehityksestä CO2-raportin muodossa. Laajemmassa 

selvityksessä laskettiin CO2-raportin menetelmällä päästöt vuodelta 1990 
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hiilineutraaliustavoitteen arvioimiseksi, sekä täydennettiin vuoden 2017 päästölaskentaa niiden 

sektoreiden osalta, jotka eivät ole vuosittaisessa CO2-raportissa mukana (teollisuus sekä vesi- 

ja raideliikenne). Skenaariotyössä laskettu tarkempi kokonaispäästöjen määrä poikkeaa edellä 

mainituista syistä vuosittaisesta päästölaskennasta näiden täydennettyjen sektoreiden 

päästömäärän verran. (Järvenpää 2020a, 11–12; Benviroc 2019.) 

  

2.4.2 Hiilidioksidipäästöjen laskenta 

CO2-raportin laskentatapa on kulutusperusteinen. Järvenpään alueella päästölaskentaan 

otetaan mukaan rakennusten lämmitys, teollisuus, liikenne ja maatalous. Lisäksi Järvenpäässä 

syntyy päästöjä kulutetun energian tuottamisesta, jätehuollosta ja syntyneen jätteen 

kaatopaikkasijoituksesta. Myös kompostoinnista ja jätevedenkäsittelystä syntyy päästöjä. 

(Järvenpää 2020a, 11.) Järvenpään päästöt olivat vuonna 1990 noin 200 kt CO2-ekv ja vuonna 

2017 noin 130 kt CO2-ekv. Hiilineutraaliustavoitteen mukainen päästötaso vuodelle 2035 on 

noin 40 kt CO2-ekv. Tavoitteeseen pääsyyn vaaditaan, että Järvenpää vähentää päästöjä noin 

70 % nykyisestä vuoteen 2035 mennessä sekä kompensoi jäljelle jäävät päästöt.  Tehtyjen 

vertailulaskelmien mukaisesti Järvenpää voi saavuttaa hiilineutraaliuden tavoitteensa 

mukaisesti. Mikäli sen tiekarttaan kirjatut toimenpiteet toteutetaan kaikilta osin saavutetaan 

tarvittava 22 kt CO2-ekv. suuruinen päästövähennys. Tämän lisäksi tarvitaan kompensaatiota 

jäljelle jäävien päästöjen osalta, esimerkiksi hiilinielujen avulla. (Järvenpää 2020a, 13; 

Benviroc 2019.)  

 

2.4.3 Päästövähennysten nykytilanne 

Järvenpään kaupungissa on jo tehty merkittäviä ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Vuodesta 

2010 Järvenpään päästöt ovat olleet laskussa. Merkittävin päästövähennys on tapahtunut 

kaukolämmön osalta, kun Fortum Oyj:n biovoimalaitos (2020 alkaen Vantaan Energia Uusimaa 

Oy) avattiin vuonna 2013. Myös sähkönkulutuksen ja sähkölämmityksen päästöt ovat 

vähentyneet. Sen sijaan tieliikenteen ja erillislämmityksen päästöissä ei ole tapahtunut 

merkittävää päästövähennystä. Tulevina vuosina merkittävä osa päästövähennystoimista 

tuleekin tapahtua näillä sektoreilla. Koska Järvenpää on tiiviisti rakennettu ja kasvava 

kaupunki, rakennetulla ympäristöllä on merkittävä rooli resurssiviisaustavoitteiden 

toteuttamisessa. Rakennussektorilla voidaan vaikuttaa ratkaisevalla tavalla muun muassa 

hiilijalanjälkeen rakennetussa ympäristössä, energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä 
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materiaalien kiertotalouteen. Rakennetun ympäristön ratkaisuilla voidaan vaikuttaa keskeisesti 

myös kaupunkilaisten päivittäisiin valintoihin esimerkiksi liikkumisen, kierrätyksen tai 

kulutusvalintojen suhteen. Resurssiviisauden tiekartassa tavoitteeksi on asetettu, että Järvenpää 

edistää energiatehokasta ja hiilineutraalia rakentamista, ja että rakennusmateriaalien 

valinnassa edistetään materiaalitehokkuutta koko elinkaaren ympäristövaikutukset 

huomioiden. (Järvenpää 2020a, 18.) Myös kansallisella tasolla tavoitteena on rakennusten 

hiilijalanjäljen ohjaus 2020-luvun puoliväliin mennessä (YM 2019). Kaupunkirakenteen ja 

liikkumisen osalta tavoitetiloissa vuodelle 2030 mainitaan lisäksi, että kaupungin 

infrastruktuuri suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään resurssiviisaasti energia- ja 

materiaalitehokkuutta edistäen (Järvenpää 2020b). 

 

2.4.4 Vertailu muihin kuntiin 

Suomen suurimmilla kunnilla on asiantuntijaorganisaatio Deloitten vuonna 2018 Suomen 

itsenäisyyden juhlarahaston SITRA:n toimeksiannosta laatiman ”Kuntien ilmastotavoitteet ja -

toimenpiteet” -raportin mukaan valtioon verrattuna kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita. 

Kuntien rooli kansallisen ilmastopolitiikan toteuttamisessa ja suunnan näyttämisessä on 

merkittävässä asemassa. Raportin mukaan yli 25 % suomalaisista asuu kunnassa, jolla on 

hiilineutraaliustavoite vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteisiin pääsemiseen tarvitaan 

vertailukelpoisia päästödata -tietoja ja tietoa erilaisten toimenpiteiden päästövaikutuksista. 

Myös kaavoituksen ja julkisten hankintojen ilmastokriteerien hyödyntäminen 

päästövähennysten toteutuksessa koetaan alihyödynnetyksi. (Deloitte 2018, 3.) Järvenpään 

ilmastotavoitteet noudattavat Ilmastolakia (2015) ja kansallisia tavoiterajoja. 

 

2.5 Resurssiviisauden indikaattorit 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) määritteli yhdessä Suomen Eduskunnan perustaman 

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA) kanssa kuntien resurssiviisauden 

indikaattorit. Nämä indikaattorit tukevat resurssiviisasta johtamismallia. Samalla 

indikaattoreilla on suora yhteys Sitran määrittelemiin ympäristötavoitteisiin, jotka ovat: ei 

päästöjä, ei jätettä, yhden maapallon elämä.  
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Johtamismalliin liittyvät Sitran määrittelemät pääindikaattorit ovat Mattinen ym. (2015) 

mukaan: 

1) käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden,  

2) materiaalihäviöt ja  

3) ekologinen jalanjälki asukasta kohden.  

 

Nämä käyttöperusteiset kasvihuonepäästöt kuvaavat alueiden yritysten ja asukkaiden 

tuottamaa ilmastotaakkaa.  Sitra (2021b) lisää näihin pääindikaattoreihin myös neljännen 

pääindikaattorin, joka on koettu hyvinvointi, elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien 

osuus (Sitra 2021b). Materiaalihäviötulosten keskeisiä esille nousevia asioita ovat 

rakentamisen materiaalivirrat, etenkin maa-ainekset. Kohdistettaessa toimenpiteitä, tulee 

tunnistaa kaupunkien toimialoja ja niiden ominaispiirteitä ja pyrkiä etsimään kaupunkien 

tilanteen kehittämiseen liittyviä keinoja (Mattinen ym. 2015, 3.). Kuviossa 5 on kuvattu kaikki 

4 resurssiviisauden indikaattoria, joilla voidaan mitata ympäristötavoitteita. Kolme 

vasemmanpuoleista ovat käyttöperusteisia ja oikeanpuoleinen kuvaa ympäristötavoitteisiin 

liittyvää hyvinvointia, jolla on suurin vaikutus kokonaisuuden tarkastelussa. Näitä tekijöitä 

avataan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Resurssiviisauden indikaattorit Sitran mukaan (Sitra 2021c; Mattinen ym. 2015). 

 

2.5.1 Käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden 

PERIAATE: Ei ilmastopäästöjä. Resurssiviisaassa kaupungissa tavoitteena on minimoida 

ilmasto- eli kasvihuonekaasupäästöt. Tämän indikaattorin yksikkö on hiilidioksidiekvivalentti 

per asukas. Käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt per asukas -indikaattori kuvaa 

kaupunkien kehitystä kohti hiilineutraaliutta. Indikaattori seuraa energiantuotannosta ja 

kulutuksesta, teollisuusprosesseista, maataloudesta ja jätehuollosta syntyviä 
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kasvihuonekaasupäästöjä. Käyttöperusteissa päästölaskennassa sähkön, lämmön ja 

polttoaineiden suorat päästöt lasketaan käytön perusteella, eikä sen mukaan, kuinka paljon 

energiaa kaupungeissa tuotetaan. Kuntatasolla käytetyimpiä valmiita päästölaskentamalleja 

ovat Kasvener ja CO2-raportti, joita voidaan käyttää myös tämän indikaattorin laskennassa. 

Laskennan vaatimat lähtötiedot ovat yleisesti saatavilla. Indikaattoria seuraamalla voidaan 

havaita erityisesti energiasektorin muutoksia. (Sitra 2021a.)  

 

2.5.2 Materiaalihäviöt  

PERIAATE: Ei jätettä. Resurssiviisaassa kaupungissa tavoitteena on minimoida kaatopaikalle, 

polttoon ja vientiin menevän jätteen määrä. Tämän indikaattorin yksikkönä toimii tonni. 

Materiaalihäviöt-indikaattori kuvaa, miten hyvin materiaaleja kierrätetään. 

Indikaattorissa huomioidaan yhdyskuntajäte ja teollisuuden jätevirrat. Materiaalihäviöt 

lasketaan kolmesta ainevirrasta, jotka lasketaan massayksikköinä yhteen. Ainevirrat ovat: 

jätevirrat kaatopaikoille, jätteiden poltto (uusiutumattomat materiaalit) ja 

loppusijoitettavien jätteiden vienti. Jätteiden polton osalta huomioidaan vain 

uusiutumattomien materiaalien poltto, toisin sanoen biopohjaisten materiaalien polttoa 

huomioida (esimerkiksi puun polttaminen).  Jätteiden viennissä tarkastellaan kaupungin 

ulkopuolelle vietävien loppusijoitettavien jätevirtojen määrää. Virrat lasketaan tonneina ja 

summataan yhteen ilman painotuksia. Tämä tarkoittaa, että eri virtojen oletetaan olevan 

keskenään samanarvoisia. Laskennassa käytetään hyväksi kunnan ja sen jätehuollosta 

vastaavien yritysten keräämiä tietoja ja ympäristöhallinnon jätetietokantoja. Jos tarkkoja tietoja 

ei ole saatavilla, keskitytään ensi vaiheessa suurimpiin jätevirtoihin. (Sitra 2021b.)  

 

Järvenpään kaupungin Infrarakentamisessa syntyviä jätteitä ovat vanhat rakenteet 

kuten puu-, betoni-, metalli- ja maa-ainekset, joita ei syystä tai toisesta kierrätetä ja jotka 

kuljetetaan pois rakentamisalueelta. Mattinen ym. (2015) mukaan kulutuksen käyttöön 

otettujen materiaalien säilyttäminen kulutuksen kierroissa mahdollisimman pitkään, 

tehokkaasti, huonontamatta materiaalien laatua ja säilyttäen materiaalien arvon on 

kiertotalouden tavoite. Rakentamisen toimialalla syntyy massallisesti suurimmat jätteet 

Suomessa, joten kiertotalouden näkökulmasta maamassojen hyötykäyttö, sekä rakennus- 

ja purkujätteiden kierrätyksen parantaminen ovat tärkeitä keinoja toteuttaa 

ympäristötavoitteita. Näiden materiaalivirtojen eroteltavuuteen tulee kiinnittää erityistä 
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huomiota jo rakennusten ja tuotteiden suunnittelussa. Materiaalien kierron materiaalihäviö -

indikaattori linkittyy ”ei jätettä” – tavoitteeseen. Indikaattori kuvaa materiaalien 

kierrätettävyyttä. Materiaalihäviöiden laskennassa on käytössä kolme ainevirtaa, jotka 

lasketaan yhteen massayksikköinä: jätevirrat kaatopaikoille, kierrätettävien jätteiden poltto ja 

kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden vienti (Kuvio 6). Jätteiden viennissä tarkastellaan 

myös kunnan ulkopuolisille kaatopaikoille kertyviä jätevirtoja. Kaikki jätevirrat lasketaan 

tonneina ja summataan yhteen ilman painotuksia. Eri materiaalien virtojen oletetaan olevan 

keskenään samanarvoisia. (Mattinen ym. 2015, 7.) 

 

 

 

Kuvio 6. Materiaalihäviöiden laskenta (Mattinen ym. 2015). 

 

Materiaalihäviö-indikaattorin tuottamiseen käytettiin Mattisen ym. (2015) mukaan aiemmin 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmän (nk. VAHTI-järjestelmä) tietoja kaupunkien alueella 

toimivien yritysten tuottamista jätteistä. VAHTI oli valtakunnallisesti kattava 

valvontajärjestelmä, joka sisälsi tietoja ympäristölupavelvollisten yritysten vuosittain 

tuottamista ja käsittelemistä jätteistä. VAHTI oli osa ympäristönsuojelulaissa (2014, 27§) 

ylläpidettäväksi edellytettävää ympäristönsuojelun tietojärjestelmää. Aineisto muodosti pohjan 

kansalliselle ympäristökuormituksen seurannalle, raportoinnille ja tilastoinnille. (Mattinen ym. 

2015, 7–8.) On huomioitava, että Mattisen (2015) julkaisun jälkeen ympäristönsuojelun 

sähköiseen valvontaan on otettu käyttöön uusi YLVA-tietojärjestelmä, joka korvaa VAHTI-

järjestelmän ja VAHTI-järjestelmä on poistunut käytöstä (Ympäristö 2021). 

 

2.5.3 Ekologinen jalanjälki asukasta kohden. 

Periaate: Ei ylikulutusta. Resurssiviisaassa kaupungissa tavoitteena on elää maapallon 

kantokyvyn mukaista elämää. Tämän indikaattorin yksikkö on globaalihehtaari. Ekologinen 

jalanjälki kuvaa karkeasti sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan kaupungeissa kulutetun 

ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn ja 

hiilidioksidipäästöjen sitomiseen. Ekologisen jalanjäljen laskenta tehdään kansainvälisen 

laskentajärjestön Global Footprint Networking standardien mukaan. Ekologista jalanjälkeä 

käytetään nykyään laajalti kestävän kehityksen mittarina. Laskenta on osittain haastavaa tuoda 
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kaupungin tasolle ja laskennassa käytetäänkin usein kansallisia kertoimia. Huomioitavaa on, 

että ekologinen jalanjälki ei kuvaa uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymistä ja veden 

saatavuutta. (Sitra 2021b.) Ekologinen jalanjälki on maankäyttöön perustuva indikaattori. 

Ekologinen jalanjälki kertoo, kuinka paljon maa- ja vesialueita tarvitaan alueen kulutuksen 

tyydyttämiseen, käytettyjen uusiutuvien luonnonresurssien tuottamiseen ja kulutuksen 

liittyvien hiilidioksidipäästöjen sitomiseen. Eli ekologinen jalanjälki kuvaa sitä maa- ja 

vesipinta-alaa, joka tarvitaan tuottamaan tietyn yhteisön kuluttamat resurssit ja toisaalta 

käsittelemään tuotetut jätteet. Ekologinen jalanjälki kertoo alueellisesta kulutuksesta ja 

luonnonvarojen tarpeesta. Vertaamalla ekologista jalanjälkeä käytettävissä olevaan tuottavaan 

maapinta-alaan (biokapasiteetti), voidaan saada käsitys siitä, onko alueen toiminta kestävyyden 

rajoissa eli eletäänkö maapallon kantokyvyn rajoissa. (Borucke ym. 2013, 519.) Ekologisen 

jalanjäljen yksikkö on globaalihehtaari (gha), eli keskimääräinen tuottavan maan pinta-ala, joka 

tarvitaan edellä mainittujen resurssien tuottamisessa ja jätteiden käsittelyssä.  

 

Kuntien laskelmien pohjatietoina on Global Footprint Networkin (GFN) tuottamaa National 

Footprint Account (NFA) tieto- ja laskenta-aineisto koko Suomen ekologisesta jalanjäljestä. 

2015 saatavilla oleva aineisto perustuu vuoden 2010 tietoihin ja toimi pohjatietona Mattinen 

ym. (2015) työssä tehdyille kuntakohtaisesti skaalatuille laskelmille. (Mattinen ym. 2015.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Ekologisen jalanjäljen laskenta (Borucke ym. 2013). 
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Tämän tutkimuksen kannalta olennainen ekologisen jalanjäljen laskennan perusteet 

kohdentuvat Kuviossa 7 kuvattuun CO₂- ja infrastruktuurin jalanjälkiin, koska näillä kahdella 

tekijällä on suurin merkitys laskennallisesti infrarakentamisen ilmastobudjetin laadinnassa ja 

esittämisessä. Muita kuviossa 7 kuvattuja maa- tai muita tyyppejä ei käsitellä tarkemmin tässä 

tutkimuksessa, koska ne eivät kohdennu suoraan infrarakentamiseen.  

CO₂-jalanjälki  

Ekologisen jalanjäljen osalta laskettava hiilidioksidipäästö lasketaan metsäpinta-alana, jonka 

hiilen sitominen vaatii. Mattisen ym. (2015) mukaan laskennassa ei huomioida hiilidioksidin 

lisäksi muita kasvihuonekaasupäästöjä. Päästölähteet, jotka laskennassa huomioitiin: 

energiankäyttö (sähkö, lämpö), tieliikenne, tuontituotteet, sekä tuotteiden kuljettamiseen 

liittyvät kansainväliset kuljetuspäästöt (kansainvälisiä kuljetuspäästöjä kutsutaan nimellä 

bunker fuel).  

CO₂-jalanjäljen laskelmassa hyödynnettiin GFN:n aineistoissa kuntakohtaisia päästölaskelmia, 

jotka on laskettu samalla tavalla kuin hiilineutraalit kunnat –verkostolle Syke:ssa tehtävät 

laskelmat (ks. tarkemmin yllä, sekä tämän raportin liitteet). Jätehuollon ja maatalouden päästöjä 

ei tarkastella CO2-jalanjäljen laskennassa.  Kuntatason CO₂-jalanjäljen laskeminen on 

hankalaa, vaikka kansallisia tilastoja onkin käytössä. Syyt ovat muun muassa kaupankäynnin 

ristikkäiset toiminnat sekä tuonnin ja viennin määritettävyyden puutteet. (Mattinen ym. 2015, 

8–10.) 

 

Infrastruktuurin jalanjälki 

Infrastruktuurin rakennettuun maahan liittyvän jalanjäljen laskennassa hyödynnettiin Suomen 

kattavaa satelliittikuvausaineistoa (Syke 2014). Aineistosta selviää rakennetun maa-alan määrä 

kuntakohtaisesti. (Mattinen ym. 2015, 8–10.) Mattisen ym. (2015) mukaan kuntakohtaisten 

lähtötietojen puute vaikeuttaa vertailua, vaikka valtakunnallisesti löytyykin tilastoitua tietoa, 

joka on kattavaa ja kehittynyttä.  Myös tilastokeskuksella on aluetaloudellista tilastotietoa, jota 

voidaan hyödyntää osana ekologisen kuntakohtaisen jalanjäljen laskentamenetelmien 

kehittämisessä ja tarkentamisessa. Samalla näistä tilastoista voidaan saada myös taloudellista 

tietoa muun aineiston lisäksi. (Mattinen ym. 2015, 40.) 

 

Mattisen ym. (2015) tekemät päätelmät ja mallit antavat pohjaa infrarakentamisen 

kaavoitukselle ja suunnittelulle ja kuvaavat myös sitä, mitä tekijöitä hiilidioksidipäästöjen 
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laskennassa tulee huomioida, mutta samalla jättävät myös kohdennettuun infrarakentamisen 

hiilidioksidipäästöjen laskentaan ja myös taloudelliseen laskentaan avoimia kysymyksiä siitä, 

mitä seikkoja on huomioitu ja mitä ei. Samalla vaakakupissa painavat myös koettu hyvinvointi 

ja arvot, joiden pohjalta tulee myös indikoida infrarakentamisen ilmastobudjettiin vaikuttavia 

tekijöitä. 

 

2.5.4 Koettu hyvinvointi 

Periaate: Kyllä kestävälle hyvinvoinnille 

Resurssiviisaassa kaupungissa tavoitteena on mahdollistaa kaupunkilaisten 

taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointi. Tämän indikaattorin yksikkö 

on elämänlaatunsa hyväksi tuntevien asukkaiden osuus. Hyvinvoinnin kehitystä seurataan 

elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) –indikaattorilla. 

Indikaattori on Maailman terveysjärjestön WHO:n kehittämä ja perustuu kysymyksille, jotka 

mittaavat vastaajan elämänlaatua neljältä kannalta: psyykkinen, taloudellinen, fyysinen, 

sosiaalinen ja ympäristö. Kyselytutkimuksessa selvitetään muun muassa., millainen on 

vastaajan elämänlaatu, miten tyytyväinen vastaaja on terveyteensä, ihmissuhteisiinsa, 

asuinalueensa olosuhteisiin ja taloudelliseen tilanteeseensa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(THL) kerää hyvinvointitietoa Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksissa (ATH), 

sekä Suomalaisten hyvinvointi- ja palvelut -tutkimuksissa (HYPA) eri alueista ja suurimmista 

kaupungeista. (Sitra 2021a.) 

 

Yhteenvetona resurssiviisauden indikaattorit, niiden yksiköt ja laskentaohjeet on kuvattu 

taulukossa 1. Näitä laskentaohjeita voidaan hyödyntää osana Järvenpään kaupungin 

resurssiviisauden tavoitteita (Kuvio 2). Tämän lisäksi taulukossa 1 on huomioitu Sitran 

(2021b) kuvaama kestävä hyvinvointi, jonka merkitys korostuu infrarakentamisen 

ilmastobudjetissa ihmisten kokemuksena asuinalueensa olosuhteista.  

 

Tässä luvussa tuli esille se, että ilmastoon liittyvät tekijät ja ilmastonmuutoksen hillintä liittyvät 

laajempiin kansainvälisiin yhteisesti sovittuun tavoitteisiin, jotka on implementoitu kansallisiin 

tavoitteisiin. Aiheen rajauksen vuoksi tässä tutkimuksessa nämä tavoitteet jätetään kuitenkin 

vähemmälle tarkastelulle aiheen fokusoituessa infrarakentamisen ilmastobudjettiin. 
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Taulukko 1. Yhteenveto resurssiviisauden pääindikaattoreista. Indikaattorit on valittu 

vastaamaan resurssiviisauden periaatteita (Sitra 2021b). 
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3 INFRA JA INFRARAKENTAMINEN 

3.1 Kestävän infran määritelmä 

Green Bulding Council Finland, yhdistys, jossa toimii viranomaisten, yritysten ja 

asiantuntijoiden verkostoitunut ryhmä ja yhdistyksen kestävän infra toimikunta (2019) on 

laatinut kestävän infran määritelmän. Kestävän infran määritelmä sisältää 9 pääkriteeriä, jotka 

kukin muodostavat eri osa-alueita, joita tarvitaan infrarakentamisen ilmastobudjetin 

suunnitteluun ja toteutukseen.  Lähtökohtia määritelmälle ovat ajankohtaiset taustatekijät, 

kuten megatrendit, joihin luetaan ilmastonmuutoksen hillintä ja vaikutuksiin sopeutuminen, 

luonnon varojen hupeneminen, kaupungistuminen ja väestön kasvu, sekä infra alan osaamisen 

ja teknologian kehittyminen (muun muassa digitalisaatio). Infran kestävyyteen kohdistetaan 

aiempaa monipuolisempia vaatimuksia ja infran kestävyys myös ymmärretään nykyisin yhä 

laajemmin.  Tästä esimerkkeinä ovat muun muassa lisääntynyt vuorovaikutuksen ja 

avoimuuden tarve päätöksenteon valmistelussa, julkisten investointien yhteiskunnallinen 

merkitys ja infrasuunnittelun vaikutukset alueiden kestävyyteen. Infrahankkeissa on tarve 

huomioida näitä näkökulmia ja niiden toteutumisesta myös viestitään yhä enemmän ja 

avoimemmin. Kestävän infran toimikunnan (2019) mukaan infrastruktuuri on laaja palveluiden 

ja rakenteiden kokonaisuus, johon kaupunkiympäristössä kuuluvat erityisesti liikenneverkot 

(mukaan lukien. sillat, tunnelit ja muut taitorakenteet), tietoliikenneverkot, satamat, lentokentät, 

energia-, jäte- ja vesihuollon verkostot sekä ulkoilu- ja virkistysalueet.  (Green Building 

Council Finland 2019, 2–4.) 

 

Eduskunnan ympäristövaliokunta teetti asiantuntijayritys Ramboll Finland Oy:llä vuonna 2018 

kestäviin hankkeisiin liittyvän selvityksen. Sen mukaan kestäviin hankkeisin tehtäviä 

investointeja tulee helpottaa. Julkisen sektorin vaikeutena ovat muun muassa 

hankintalainsäädäntö sekä rahoituksen puute. Valtio voisi ohjata tukea kestäviin 

hankkeisiin. Asiantuntijalausunnon mukaan kestävyyttä tulisi sisällyttää myös 

riskienhallintaan. Myös läpinäkyvyyttä tulisi lisätä ja suosia pitkäjänteistä toteutusta. 

(Eduskunta; Ramboll 2018.)   Kestävän infran määritelmässä huomioidaan infrastruktuurin 

koko elinkaari sekä kestävyyden eri ulottuvuudet: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen 

kestävyys.   
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Green Building Coucil Finlandin toimikunta on määritellyt kestävyyden 9 pääkriteeriä, jotka 

ovat:  

1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen  

2. Resurssiviisaus ja kiertotalouden edistäminen  

3. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen  

4. Käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen  

5. Ympäristön laatutekijöiden toteutuminen  

6. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset  

7. Tekninen toimivuus  

8. Elinkaarivaikutukset  

9. Vaikutukset liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen.  

(Green Building Council Finland 2019, 2–4.) 

 

Järvenpään kaupungissa kestävän infran muodostavat kaavoituksen, suunnittelun, talouden, 

hankinnan, rakentamisen, ylläpidon ja kiertotalouden toimet, jotka kohdistuvat rakennettavaan 

ja rakennettuun ympäristöön. Näillä on resurssiviisauden näkökulmasta tarkasteltuna yhteys 

ilmastoasioihin. Ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää tietoa siitä, mitä infrarakentaminen 

Järvenpään kaupungissa on, miten sitä toteutetaan ja mitkä ovat tavoitteet ilmastolliset 

näkökulmat huomioiden (Green Building Council Finland 2019). 

 

3.1.1 Infran ekologinen kestävyys  

Infran ekologista kestävyyttä tulee tarkastella ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen 

kautta. Infran osalta tulee erityisesti kiinnittää huomiota infran elinkaareen ja koko sen ajan 

päästöjen vähentämiseen. Infrastruktuuria tulee rakentaa siten, että kävelyn, pyöräilyn ja 

joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet ovat hyvät ja niitä suositaan. Energiatuotannossa tulee 

käyttää uusiutuvaa eli päästötöntä energiantuotantoa. Samalla tulee varautua vaikutuksiin, joita 

ilmastonmuutos aiheuttaa tai voi aiheuttaa. Resurssiviisauden ja kiertotalouden 

näkökulmasta olemassa olevaa infraa ja verkostoja voidaan hyödyntää ja suunnitella 

joustavasti muuntautuvaksi. Samalla uusia luonnonvarojen käyttöä tulee pienentää, olla 

materiaalien käytön suhteen tehokas ja valita kestäviä materiaaleja, joita voidaan uudelleen 

käyttää ja kierrättää.  Luonnon monimuotoisuus ja ympäristöhaittojen vähentäminen 

sisältävät luontoalueiden tarkoituksenmukaista säästämistä ja lajien elinolosuhteiden 
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turvaamista kuten ekologisia verkostoja. Lisäksi tähän kuuluvat ekosysteemipalveluiden 

turvaaminen ja lisääminen, maaperään ja vesistöihin liittyvät vaikutukset, sekä luonnon 

kemikalisoitumisen vähentäminen. Melun, pölyn, valosaasteen ja tärinän vaikutukset luetaan 

myös ympäristöhaittoihin, kuten ulkoilman saasteet, jotka vaikuttavat hengitysilman 

puhtauteen. (Green Building Council Finland 2019, 5.) 

 

3.1.2 Infran sosiaalinen kestävyys 

Käyttäjien tarpeet ja niiden huomioiminen ovat osa infran sosiaalista kestävyyttä. Osallisuus 

infran suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin sekä päätöksentekoon tulee huomioida. Lisäksi 

tulee huomioida eri ryhmien ja kulttuurien vaatimuksia ja yhteensovittaa nämä vaatimukset. 

Muita vaikuttavia tekijöitä ovat tasavertainen kohtelu, tasa-arvo ja näihin liittyvät infran 

sosiaalisen kestävyyden arvot. Ympäristön laatutekijöissä korostuvat saavutettavuus, 

esteettömyys, turvallisuus, terveellisyys, viihtyisyys ja esteettisyys. Ihmisiin kohdistuvat 

vaikutukset, kuten suorat ja välittömät vaikutukset, joissa on sekä hyötyjät että haitankärsijät, 

välilliset ja epäsuorat vaikutukset ja vaikutusketjut kuten raaka-aineiden ja materiaalien 

hankintaketjut ja tuotanto-olosuhteet, sekä pitkän aikavälin vaikutukset kuten tulevien 

sukupolvien mahdollisuudet ovat kaikki ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia, joita tulee arvioida 

infran sosiaalisen kestävyyden kannalta. (Green Building Council Finland 2019, 6.) 

 

3.1.3 Infran taloudellinen kestävyys 

Infran taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan infran teknistä toimivuutta, johon vaikuttavat 

muun muassa Infran käyttöikä (suunniteltu vs. toteutuma), infrarakenteiden huollettavuus, 

korjattavuus ja muuntojoustavuus huoltovarmuus, toimitusvarmuus ja riskien hallinnan 

toimenpiteet. Elinkaarivaikutuksissa tulee arvioida investointien kokonaistaloudellisuutta, 

rakenteiden huollettavuutta, korjattavuutta ja muuntojoustavuuden vaikutuksia 

ylläpitokustannuksiin ja omaisuuden hallintaan. Vaikutuksia liikenteeseen ja yhdyskunnan 

rakenteen kehittämiseen arvioidaan kokonaisuutena huomioiden uudet potentiaaliset kohteet 

ja reunaehdot, joilla on vaikutusta kokonaisuuden hallinnassa. (Green Building Council Finland 

2019, 7.) Infran taloudellinen kestävyys infran elinkaaressa varmistetaan pääsääntöisesti 

suunniteltaessa infrarakenteita. Infrarakentamisen päästöistä yli 90 % ja valtaosa myös 

kustannuksista voidaan ratkaista suunnittelun eri vaiheissa. Toteutuksen, kunnossapidon 

sekä käytöstä poistamisen tai uusiokäytön mahdollisuuksiin vaikutetaan eniten suunnittelussa. 
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(Green Building Council Finland 2019, 8.) Kuviossa 8 on kuvattu infrarakentamisen elinkaari 

ja vaiheet sekä eri vaiheissa tehtäviä toimia. Kuviossa 8 korostuu maankäytön suunnittelun ja 

hankkeiden suunnittelun merkitys päästöjen ja kustannusten hallinnassa. Infran taloudellinen 

kestävyys muodostetaan pääsääntöisesti jo suunnittelussa. Kuvio 8 on muokattu 

infrarakentamisen ilmastobudjetin tarpeita vastaavaksi, mutta perustuu Green Building Council 

Finlandin (2019) laatimaan yleisellä tasolla käsiteltyyn materiaaliin. Kaaviossa 

vaikutusmahdollisuuksien osalta on kuvattu vaikutusmahdollisuuksien lineaarista kaaviota 

siten, että vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät elinkaaren loppuvaiheessa, mikäli alkuperäinen 

hanke peruskorjataan. Tällöin peruskorjauksen yhteydessä voidaan jälleen ottaa paremmin 

suunnittelussa huomioon myös ilmastotekijöitä tai uusia käytön aikana tärkeäksi koettuja 

tekijöitä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Infrahankkeen elinkaarivaiheet ja niihin kuuluvia tyypillisimpiä toimia, joihin 

kestävyydennäkökulma olisi tärkeä sisällyttää (Green Building Council Finland 2019, 9, 

mukaillen). 
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3.2 Infrarakentamisen elinkaari 

15643–5 puitestandardi Sustainability of construction works, Sustainability assessment of 

buildings and civil engineering works – Part 5: Framework on specific principles and 

requirement for civil engineering works (Suom. Rakennustöiden kestävyys, Rakennusten ja 

maa- ja vesirakennustöiden kestävyyden arviointi, Osa 5: Rakennerakentamisen 

erityisperiaatteita ja vaatimuksia koskeva ohje) toimii ohjaavana dokumenttina 

infrarakentamisen elinkaareen liittyvässä vaikutustenarvioinnissa. Infrarakenteiden elinkaari 

muodostuu standardin mukaan tuotevaiheesta, rakentamisesta, käyttövaiheesta ja 

elinkaaren lopusta. Tuotevaihe sisältää rakennusmateriaalin tai -tuotteen raaka-aineiden 

hankinnan, kuljetuksen valmistukseen ja tuotteen valmistamisen. Rakentamisvaihe sisältää 

materiaalien kuljetuksen työmaalle ja asennustyön. Käyttövaihe sisältää rakenteen käytön ja 

kunnossapidon, korjauksen, osien vaihdon ja kunnostuksen, energian ja veden käytön ja 

käytöstä syntyvän vaikutuksen arvioinnin. Käytöstä syntyviin vaikutuksiin kuuluu esimerkiksi 

tietä käyttävä liikenne. Elinkaaren loppuvaihe sisältää rakenteen purkamisen, 

purkumateriaalien kuljetukset, käsittelyn ja loppusijoituksen. (EN 15643-5 2017.) 

Elinkaariarvioinnissa käytetään myös informaatiomoduulia, johon kuuluvat elinkaaren 

ulkopuoliset vaikutukset, jotka voivat olla hyötyjä tai kuormituksia. Informaatiomoduulissa 

voidaan ilmoittaa esimerkiksi hyödyt, jotka aikaansaadaan, kun elinkaaren lopuksi kierrätetään 

tai käytetään uudelleen materiaaleja, jotka voivat pienentää seuraavan rakennuskohteen 

valmistuksen ympäristövaikutuksia. Materiaalien kierrätyksellä on myös huomattavia 

taloudellisia vaikutuksia. (Uuma 2017.) UUMA –tutkimushanke on Ympäristöministeriön 

rahoittama tutkimushanke, jossa elinkaarivaikutusten lisäksi on tutkittu infrarakentamisen 

ympäristövaikutuksia. Näitä ympäristövaikutuksia kuvataan tarkemmin kohdassa 3.4. 

 

Edellä kuvattujen maa-aineksiin ja uusiomaa-aineksiin liittyy siis suuri painoarvo 

keskusteltaessa infrarakentamisesta, sen taloudellisista vaikutuksista sekä päästöttömyydestä. 

Kohdissa 3.1.1–3.1.3 kuvatut vaikutusmahdollisuudet, kestävyysnäkökulmat (Kuvio 9) ja 

erityisesti suunnittelu muodostavat rungon elinkaariajattelulle, jossa voidaan vaikuttaa 

tuotteiden ja ainesten kierrätettävyyteen tehokkaalla tavalla. (Green Building Council Finland 

2019, 9.) 
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3.3 Infrarakentamisen standardit ja ohjeet 

Rakentaminen on myös standardisoitua ja ohjeistettua. Infrarakentamisessa CEN 

(Eurooppalainen standardisointijärjestö) standardipaketti Sustainability of construction works 

(CEN/TC 350, toimikunta) ohjeistaa infrarakentamista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry toimii 

vastaavasti koordinoivana tahona suomessa. Rakennusten hiilijalanjäljen arviointi ja siihen 

liittyvä ohjeistus on toistaiseksi pidemmälle kehittynyttä kuin infrapuolella. CEN/ TC 350 

toimikunta kehittää uutta standardia infrastruktuurihankkeille. Edellisessä kohdassa 3.2 kuvattu 

puitestandardi EN 15643-5 julkaistiin loppuvuodesta 2017. Ympäristöministeriön laatima ohje 

rakennusten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan on rakennuksen vähähiilisyyden 

arviointimenetelmä (Ympäristöministeriö, 2019a). Oppaassa kuvataan Suomeen kehitetty 

arviointimenetelmä rakennusten elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin. Pyrkimys 

vähähiilisyyteen rakenteen elinkaaren aikana mahdollistuu huolellisella ennakkosuunnittelulla. 

Ympäristöministeriön arviointimenetelmä perustuu Euroopan komission laatimaan Level(s)-

menetelmään, jonka pohjana toimivat eurooppalaiset kestävää rakentamista koskevat standardit 

(muun muassa EN 15643 –sarja, EN 15978 ja EN 15804) sekä aiheeseen liittyvä tieteellinen 

tutkimus.  Vaikka menetelmä onkin laadittu rakennuksille, voidaan sitä soveltaa myös 

infrarakentamisessa, jonne on valmisteltu vastaavanlaista menetelmää infrarakentamisen 

elinkaariarviointiin. Pohjoismainen NordLCA -hanke (2017–2020) on Suomen, Norjan ja 

Ruotsin väyläviranomaisten yhteishanke, jossa yhteistyön avulla kehitetään tie- ja 

ratainfrastruktuurin elinkaariarviointiin menetelmiä ja työkaluja sekä yhdenmukaista 

elinkaarimallia. (Väylä 2019, 4.)  

 

3.4 Ekotehokkuus osana infrarakentamista 

Motiva, valtion kestävän kehityksen yhtiö on laatinut ohjeistusta ekotehokkaaseen 

katusuunnitteluun. Ohjeistuksessa on tietoa liikennesuunnitteluun ja sen ekotehokkuuteen, sekä 

miten julkinen toimija voi hankevaiheessa niihin vaikuttaa. Kuviossa 9 on kuvattu yleisesti 

niitä tienrakentamisen ympäristövaikutuksia ja aiheuttajia, joiden kautta haittaa voi syntyä. 

Samalla voidaan yleisesti todeta, että suunnittelun merkitystä ei voi edelleenkään liikaa 

korostaa, suurin osa maa- ja kallioleikkauksista ja massojen siirroista päätetään jo 

suunnitteluvaiheessa. Samalla suunnitteluvaiheessa määräytyy pitkälle jo rakentamisen 

aiheuttamat ympäristövaikutukset ja niiden suuruusluokka. (Motiva 2010.)  
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Ekotehokkuuteen voidaan vaikuttaa jo kaavoituksessa suunniteltaessa piha- ja kokoojakatuja, 

pysäköintialueita ja muita julkisia alueita. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa huomattavasti 

myös yksityisten alueiden tehokkuuteen ja viheralueiden määrään. Mitä vähemmän tieverkkoa 

tarvitaan, sitä vähemmän syntyy myös kuviossa 9 kuvattuja ympäristövaikutuksia ja haittaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Tienrakentamisen aiheuttajia ja haittavaikutuksia (Motiva 2010). 
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3.5 Innovaatiot infrarakentamisessa 

Känkäsen rakennustekniikka -lehdessä (2021) kirjoittaman artikkelin mukaan maa-ainesten 

käyttö infrastruktuurissa ja muussa rakentamisen tarpeissa on noin sata miljoonaa tonnia 

vuodessa. Maa-aineksia kulutetaan yli 50 prosenttia Suomen talouden luonnonvarojen 

kokonaiskulutuksesta tonnimääräisesti mitattuna. Resurssiviisaat ratkaisut edellyttävät 

tarkennettua tietoa rakentamisen päästöistä.  Resurssiviisaus edellyttää innovaatioita.  

Samalla hankesuunnittelun ja toteutuksen osalta tulee esille kokonaisvaltainen materiaalien 

käytön arviointi. Purkumateriaalit, maamassat ja teollisuudessa syntyvät jätteet tulee 

hyödyntää. Uusiomateriaalit ja kierrätettävät materiaalit parantavat kaupunkirakentamisen 

energiatehokkuutta säästäen luonnonvaroja ja hiilinieluja luoden edellytykset kiertotaloudelle. 

Myös alueen pohjarakenneolosuhteet ja käytettävät vahvistusratkaisut saattavat olla jopa 90 % 

rakentamisen päästöjä. (Rakennustekniikka 2020b; Känkänen 2020.) 

 

Tässä luvussa käsiteltiin kestävää infrarakentamista. Infrarakentamiseen liittyvät ekologinen, 

sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Teorian pohjalta tärkeimmät vaikutusmahdollisuudet 

infrarakentamisessa tehdään jo ennakkoselvitys- ja suunnitteluvaiheessa. Rakentamisen aikana 

ei enää voida juurikaan vaikuttaa päästöihin tai päästöttömyyteen. Ekotehokkuus -ajattelun 

mukaisesti suurimmat vaikutusmahdollisuudet ovat kaavoituksessa sekä julkisten katu-, 

pysäköinti- ja puistoalueiden suunnittelussa. Suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät maa-

aineksiin, niiden käsittelyyn ja tehokkaiden verkostojen rakentamiseen. Mitä vähemmän 

tarvitaan infrarakentamista, sitä vähemmän syntyy päästöjä. Infrarakentamisen tarpeellisuus ja 

siihen liittyvä infrastruktuuri on kuitenkin tarpeellista jokapäiväisten tarpeiden tyydyttämisessä 

ja tätä kautta myös ilmastobudjetin tai vastaavan mekanismin luominen infrarakentamisen 

ilmastovaikutusten arvioinnissa on tarpeen. Ei ainoastaan kustannusperusteisesti, vaan myös 

päästöperusteisesti. 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

4 ILMASTOBUDJETTI 

Aiemmissa luvuissa tuotiin esille tekijöitä, mitkä vaikuttavat kaupungin infrarakentamisen 

ilmastotavoitteisiin? Ilmastobudjetin laadinta on samalla osa kaupungin talousarvion laadintaa. 

Sivukysymys mitä vaikutuksia kaupungin infrarakentamisen ilmastotavoitteiden 

toteuttamisella on taloudellisesti ja toiminnallisesti, muodostaa ilmastobudjettiin kysymyksen, 

jonka avulla vastataan siihen, miten infrarakentamisen ilmastobudjetti voidaan muodostaa. 

Aiemmassa jo kohdassa 1.5 mainitussa Orsi-tutkimuksessa esitetään erilaisia toimia ja 

suosituksia, joiden avulla kunnissa voidaan toteuttaa ilmastobudjettia. Tässä luvussa käsitellään 

laajemmin Orsi-tutkimuksen avulla saatuja tietoja siitä, minkälaisia suosituksia tutkimuksessa 

on, sekä miten ilmastobudjetti voidaan vaiheistaa käyttöönottoprosessissa. Tässä luvussa 

haetaan vastausta myös pääkysymykseen, miten infrarakentamisen ilmastobudjetti 

toteutetaan ja otetaan käyttöön, tuomalla esille ilmastobudjetin käyttöönottoon liittyvää 

teoreettista taustatietoa. 

 

4.1 ORSI-tutkimus 

Orsi-tutkimuksen nimellä kulkeva tutkimushanke on Tampereen yliopiston, Suomen 

ympäristökeskus SYKE: n, Aalto-yliopiston ja valtion omistaman Teknologian tutkimuskeskus 

VTT Oy:n (VTT) yhteistyönä toteutettava ilmastotyöhön keskittynyt hanke, josta on julkaistu 

ilmastobudjettiin liittyvää tietoa. Orsi -tutkimuksen (2021) mukaan paikallisten 

päästövähennystavoitteiden sisällyttäminen kunnan talousarvioon ja niiden seuraaminen 

tilinpäätöksessä auttavat kuntia varmistamaan tavoitteiden rahoitusta ja ilmastovaatimuksia 

mahdollistaen kunnan eri toimijoiden välistä yhteistyötä välttämättömien tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Kun kunnan strategiset ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet muodostavat 

oleellisen osan vuosittaista budjettia ja raportointia, edistymistä pystytään seuraamaan 

myös kunnan johtotasolla. Tietojen avulla sekä viranhaltijat, että poliittiset päätöksentekijät 

pystyvät kertomaan avoimesti toteutuneista edistysaskeleista ja kehityksestä kuntalaisille ja 

erilaisille sidosryhmille. Ilmastobudjetin menestyksekäs käyttöönotto ja hyödyntäminen 

edellyttävät kunnalta muutakin kuin pelkkää mittaamista tai laskentaa. Oleellista on myös 

rakentaa kuntaorganisaatioon ilmastotoimenpiteitä tukeva kulttuuri. Orsi -tutkimus antaa 

monia malleja ilmastobudjetin laadintaan. Ilmastobudjetin onnistumisen edellytys on eri 

sidosryhmien välinen hyväksyntä mahdollisille toimintatapojen muutoksille tai 

huomioimiselle. (Orsi 2021, 9.) ORSI-tutkimuksen mukaan ilmastobudjetointi toimii 
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arvokkaan työkaluna kunnille, joiden tavoitteena on hiilipäästöjen vähentäminen. 

Ilmastobudjetoinnin perusidea ei juurikaan poikkea julkisella sektorilla jo useita vuosia 

harjoitetusta tuloksellisuusbudjetoinnista, jossa korostetaan yhteyksiä politiikkatavoitteiden, 

toimenpiteiden ja määrärahojen välillä. Ilmastobudjetointi ei takaa sitä, että kunta saavuttaisi 

ilmastotavoitteensa, mutta se lisää onnistumisen todennäköisyyttä. Se myös kertoo 

tämänhetkisen tilanteen tavoitteen suhteen ja auttaa tuottamaan tietoa yksittäisten päätösten 

vaikutuksista. Samalla se on merkittävä osa päätöksentekoa. (Orsi 2021.) 

 

4.1.1 Politiikkasuositukset 

Orsi -tutkimuksessa on lueteltuna erilaisia tavoitteita, joita kutsutaan politiikkasuosituksiksi.  

Politiikkasuosituksia on laadittu kunnan toimintaan peilaten. Orsi-tutkimuksen mukaan 

suositukset, jotka tulee huomioida ilmastobudjetin laadinnassa, ovat: 

 

1) Tuodaan ilmastotoimenpiteet kunnan strategiasta budjetointiprosessin keskiöön. 

2) Tehdään kunnan päästövähennystavoitteet ja -toimenpiteet näkyväksi talousarviossa ja 

siihen liittyvässä raportoinnissa  

3) Yhdistetään ilmasto- ja taloudellinen informaatio, jotta pystytään tekemään tehokkaita 

päätöksiä menoeristä ja investoinneista  

4) Edistetään ja rohkaistaan kunnan toimijoiden välistä yhteistyötä ilmastotavoitteisiin 

liittyvän suunnittelun, budjetoinnin ja toiminnan tehostamiseksi.  

5) Luovutaan toimintokeskeisestä ajattelutavasta ja valmistelusta, sillä ilmastokriisi vaatii 

eri alojen koordinoitua yhteistyötä. (Orsi 2021.) 

 

4.1.2 Ilmastobudjetin käyttöönotto 

Ilmastobudjetin käyttöönottoprosessi jakautuu Orsi-tutkimuksen (2021) mukaisesti eri 

vaiheisiin.  

1) Asetetaan strategiset ilmastotavoitteet.  

2) Tunnistetaan CO₂ -päästöjä eniten aiheuttavia toimintoja.  

3) Asetetaan päästösektoreille vähennystavoitteita.  

4) Määritellään toimenpiteille vaadittavat resurssit, joita ovat arvioidut kustannukset ja 

rahoituslähde, sekä vastuu toteutuksesta ja tulosten raportoinnista. (Orsi 2021.) 
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Neliosaista vaiheistusta voidaan hyödyntää myöhemmin osana infrarakentamisen 

ilmastobudjettia. Samalla osa vaiheista liittyy läheisesti Järvenpään kaupungin 

resurssiviisauden tiekartan tavoitteisiin (Kuvio 2). 

 

4.2 Kompensaatiomahdollisuus ilmastotavoitteissa 

Infrarakentamisen suurimpina ilmastokuormaa lisäävinä tekijöinä ovat maa-ainekset 

kuten jo aiemmissa luvuissa on tullut esille. Maa-aineksia ei useinkaan voida hyödyntää 

työmaalla eri maa-ainesten sekaantuessa, vanhojen maa-ainestien ollessa käyttökelvottomia 

kohteessa tai jonkun muun syyn, esimerkiksi pilaantuneisuuden vuoksi. Infrarakentamisen 

kokonaisuudessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa 

kompensointi kasvillisuudella, pidemmällä käyttöiällä (elinkaarella), sekä arvioimalla, miten 

käytön aikana voidaan kompensoida syntyviä päästöjä. Uusien materiaalien kierrätettävyys 

tulee myös huomioida. Kompensaatiota tuleekin toteuttaa sekä hiilinieluista huolehtimisen, että 

viime kädessä myös päästöjen kompensaation kautta (Järvenpää 2020a, 12). 

 

4.2.1 Hiilinieluista huolehtiminen 

Hiilinielu kerää ja varastoi jotakin hiiltä sisältävää kemiallista yhdistettä, yleensä hiilidioksidia. 

Tärkeimmät hiilinielut ovat meret ja metsät. Levät ja kasvit muuttavat fotosynteesissä ilman 

hiilidioksidia omaksi biomassakseen. Lisäksi meriin liukenee hiilidioksidia sellaisenaan ja 

muissa epäorgaanisissa muodoissa. Maaperä sitoo jonkin verran hiilidioksidia, mutta toisaalta 

se myös vapauttaa sitä. Maatalousmaat ovat yleensä hiilidioksidin lähteitä eivätkä nieluja. 

(Ilmatieteen laitos 2021.) 

 

BSAG: n (Baltic Sea Action Group) mukaan maaperä on toiseksi suurin hiilivarasto heti 

merien jälkeen. Organisaation mukaan pienetkin kasvuprosentit maan hiilivarastossa 

edesauttavat myös hiilipoistumia ilmakehästä. Hiilinielujen lisääminen päästövähennysten 

lisäksi on välttämätöntä. Kaupungissa, puistot, rakennusten pihat, kotipihat ja muut metsä- ja 

viheralueet voivat muodostaa hiilinieluja, jotka sitovat hiiltä. Kolme tärkeintä periaatetta ovat 

yhteyttämisen, mikrobien ja suojan maksimointi. Myös viheralueiden toistuvasti lyhyiksi 

leikattavia nurmikoita voidaan BSAG:n mukaan korvata niityillä, maanpäällisen kasvuston 

runsastuessa ja tällöin myös yhteyttämisen tehostuessa. Kasvaessaan kasvit muodostavat myös 

suuremman juuriston, jolloin maahan mikrobeille päätyvä hiili lisääntyy. Lisäksi niittyjen kuten 
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nurmikoidenkin maanmuokkauksen välttäminen suojaa maan rakennetta ja hillitsee hiilen 

vapautumista ilmakehään. Niityn hoidossa ei tule käyttää myöskään maaperän prosesseja 

häiritseviä kemiallisia torjunta-aineita. (BSAG 2021.) Järvenpään kaupungissa niittyalueet 

keskittyvät luonnonsuojelualueille tai -kohteisiin, joita ovat muun muassa Lemmenlaakso, sekä 

Tuusulanjärven ympäristö lintuvesineen (Järvenpää 2021g). 

 

Maailmanlaajuisesti hiilinielujen merkitys on ilmastonmuutoksen kannalta erittäin merkittävä. 

Merien ja metsäalueiden on kummankin arvioitu sitovan ja varastoivan noin neljänneksen 

maailman hiilidioksidipäästöistä. Ihmisen toiminnalla on vaikutusta hiilinielujen kokoon ja 

säilymiseen. Istuttamalla metsiä voidaan kasvattaa hiilinieluja ja vastaavasti metsää 

hävitettäessä hiilidioksidia vapautuu uudelleen ilmakehään. Jos hakkuut ylittävät metsän 

kasvun ja metsän hiilivarasto pienenee, metsä muuttuukin hiilinielusta hiilenlähteeksi. 

(Ilmatieteen laitos 2021.) 

 

4.2.2 Päästöjen kompensaatio 

Päästöjen kompensoinnilla voidaan kumota ilmastohaittoja, vaikka niitä pidetään viimeisenä 

keinona päästöttömyyteen. Kompensoimalla päästöjä esimerkiksi hiilinielujen tai muiden 

kohteiden avulla voidaan vaikuttaa kokonaisuutena ilmastotavoitteiden onnistumiseen. 

Landstömin (2020) artikkelin mukaan päästöjen kompensaatio tarkoittaa (engl. carbon credit 

tai carbon offset) vähennysten ostamista ja mitätöimistä jonkun palveluntarjoajan kautta. Tämä 

voi tapahtua uusiutuvan energian, metsien suojelun tai metsittämisen avulla. 

Päästökompensaatiossa edellytetään projektin sertifiointia siten, että päästövähennyksiä 

lasketaan standardisoiduilla menetelmillä ja toimenpiteet rekisteröidään erilliseen rekisteriin. 

 

Ympäristöministeriön (2021) Päästökompensaatioista ilmastonhillinnän keinoina Suomessa -

nyt ja tulevaisuudessa -selvityksen mukaan yhä useammilla alueilla, kunnissa, organisaatioissa 

ja yrityksissä sekä myös henkilökohtaisella tasolla on pyrkimyksiä toimia vastuullisesti 

päästöjen vähentämisessä.  Suomen ilmastopaneeli, joka toimii kansainvälisen IPCC:n Suomen 

työryhmänä mukaan kaikkien toimijoiden tulee määritellä ensivaiheessa selkeät linjaukset 

päästöjen vähentämiselle, arvioida hiilineutraaliuden tarkoitusta ja rajata alue, jolla tavoitteita 

sovelletaan. Vasta tämän jälkeen lasketaan toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja hiilinieluja, joilla 

päästöjä kompensoidaan. Lopuksi, mikäli päästöjä on vielä jäljellä, käytetään kompensaatiota. 
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Kompensoinnilla eli päästöjen hyvittämisellä tarkoitetaan sitä, että päästöjen aiheuttaja maksaa 

päästövähennysten toteuttamisesta jossakin muualla kuin omassa toiminnassaan. (Seppälä ym. 

2019, 21; Sitra 2018.) 

 

4.3 Kaupungin infran investoinnit 

Infrarakentamisen investointiohjelman mukainen budjetti vaihtelee ja on vuosittain noin 15–25 

M€ välillä. Infran investointiohjelma jakautuu kahteen osaan, uudisrakennuskohteisiin (noin 50 

%) ja korjausrakennuskohteisiin (noin 50 %). Infrarakentamisen prosessissa on määriteltynä 

vähäisiä ilmastotavoitteista, mutta tietoja infrarakentamisen päästöistä, syntyvistä jätteistä tai 

ylikulutuksesta ei tilinpäätöstiedoissa vuodelta 2020 ole. (Järvenpää 2021b.)  

 

Investointien ja ilmastobudjetin yhteys 

Kuntien budjetointisykli koostuu useasta toisiinsa kytköksissä olevasta prosessista, jotka 

jaetaan Orsi-tutkimuksen mukaan erillisiin vaiheisiin (kuvio 10). Kunnan strategisista CO₂ -

päästötavoitteista lähtien ilmastotavoitteet ovat mukana jokaisessa vaiheessa. Ilmastobudjetin 

tulee liittyä olennaisesti kaupungin talousarvioon, mikä tarkoittaa vuotuisten 

ilmastotavoitteiden, toimenpiteiden ja vaikutusten yhdistämistä ja esittelyä yhdessä vastaavien 

taloudellisten lukujen kanssa budjetoinnin eri vaiheissa. Samalla ilmasto- ja taloudellisen 

informaation yhdistäminen mahdollistaa tietopohjaan perustuvan investointiohjelman 

tekemisen. Jatkuva kehittäminen myös helpottaa ilmastobudjetin laadintaa. (Orsi 2021.) 

 

Infrarakentamisen ilmastobudjetti on ilmiöpohjainen budjetti kuten myös kunnan 

ilmastobudjetti (Orsi 2021). Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaisut Havaintoja 

ilmiöpohjaisesta budjetoinnista -julkaisun vuonna 2020. Julkaisun mukaan ilmiölähtöisissä 

budjeteissa tavoitellaan kokonaisvaltaisempaa hallintorajat ylittävää budjetointia. 

Ilmiöpohjaisesta budjetista saatetaankin VTV:n mukaan käyttää nimikkeitä kestävän 

kehityksen budjetointi tai hyvinvointibudjetointi. Kestävän kehityksen mukaista budjetoinnin 

suhdetta ilmiöpohjaiseen budjetointiin ei ole juurikaan pohdittu. Samalla tulosbudjetoinnin 

tehtävänä on edistää julkisten varojen tehokasta käyttöä. Päätöksiä ilmiöpohjaisen budjetin 

käyttämisestä tulisi tehdä yli hallituskausien, (VTV 2020, 4–5, 22.) 
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Kuvio 10. Ilmastotavoitteet osana kunnan taloussuunnittelua (Orsi 2021, mukaillen). 



44 

 

 

 

4.4 Ilmastobudjetteja 

4.4.1 Oslo 

Nykytiedon perusteella Norjan pääkaupunki Oslo on ensimmäinen kaupunki maailmassa, jossa 

otettiin käyttöön ilmastobudjetti. Oslon talousarvioissa (Budsjettforslag 2021) kuvataan 

ilmastobudjetin olevan ilmastotyön hallinnan työkalu. Talousarviossa kuvataan myös 

tavoitteita ja laskentaperusteita, joiden avulla ilmastobudjettia toteutetaan. Menossa on viides 

talousarviovuosi, jossa ilmastobudjetti on mukana. Budjettia on täydennetty, kun on huomattu 

tarpeita. Myös laskentaperusteita päästöille on muutettu. Tämä on vaikuttanut muun muassa 

siihen, että kaupungin asettamia tavoitteita on uusien laskentamenetelmien myötä jouduttu 

tarkentamaan. Samalla Oslon kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, ettei ilmastobudjetin tule 

vaikuttaa sosiaalisiin eroihin. Tavoitteena on tehdä selkeästi näkyväksi ilmastovaikutukset 

näkyviksi kaikessa kaupungin toiminnassa. Ilmastobudjetti esitetään 4 vuotisen 

rahoituskauden ajalle. Vuonna 2020 Oslon kunnanvaltuusto hyväksyi ilmastostrategian 

vuoteen 2030. Yleisesti kansalliset tavoitteet Norjassa noudattelevat EU:n asettamia tavoitteita. 

Lämmitys, liikenne ja jätteet muodostavat Oslon suurimmat päästöt. (Oslo 2021, 1–5.) 

 

4.4.2 Tampere 

Suomessa Tampere on ollut edelläkävijänä ilmastobudjetin laadinnassa. Ilmasto-ohjelman 

tiimoilta haastateltu ilmasto-ohjelman päällikkö Laura Inha toteaa Rakennustekniikka -lehdelle 

30.9.2020 antamassaan haastattelussa: ”Ohjelmaa on rakennettu ilmiöpohjaisesti. Kuuden eri 

teeman ympärille on luotu erilaisia toimenpidekokonaisuuksia. Yksittäisiä toimenpiteitä on 

kaikkiaan 236.” Tampereella on Inhan mukaan otettu vuonna 2019 käyttöön ilmastobudjetti, 

jonka tarkoituksena on ilmastopolitiikan läpinäkyvyyden lisääminen. Tampereen 

kaupunkilaiset näkevät ilmastobudjetin avulla ilmastotoimiin käytetyn rahallisen panostuksen. 

(Rakennustekniikka 2020a.)  

 

Tampereen talousarvio (2021) sisältää erillisen Ilmastobudjetti -osion. Sen yleisperusteluissa 

(s. 47) kuvataan ilmastobudjetin yhdistävän kaupungin ilmastotyön talousarviomenettelyyn ja 

raportointiin tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoitteena on tuoda ilmastonmuutoksen hillintää 

näkyväksi kaupungin toiminnassa, mahdollistaa avointa keskustelua ja seurata toimenpiteiden 

riittävyyttä. Päästöjä mitataan hiilidioksidiekvivalenttitonneina (t CO2e). Vuoden 1990 

päästöarvoa verrataan talousarviovuosiin ja tästä saadaan tietoon se, miten päästöt ovat 
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vähentyneet vertailuvuoteen. Tämän osalta asetetaan tavoitearvoja tuleville talousarviovuosille. 

Talousarviovuoden osalta puhutaan päästöbudjetista ja tulevien vuoisen osalta suuntaa 

antavista budjettiarvioista. Päästöbudjetin laskennalliset tekijät ovat kaukolämpö, erillislämpö, 

lämmityssähkö, joka sisältää maalämmön, muu sähkön kulutus, teollisuuden sähkönkulutus, 

teollisuus ja työkoneet, maatalous, liikenne sekä jätteet ja jätevedet. Vastaavasti Tampereella 

on kaupunkiympäristön palvelualueella nimetty ilmastobudjetin käyttötalouspuolella 

tavoitteita, kuten kaupunkipyöräjärjestelmä, sekä kävely- ja pyöräteiden kunnossapito 

talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosille 2021–24 budjetoituina toimenpiteinä. (Tampere 2021, 

47–48.) 

 

Tavoitteena sekä Oslolla, että Tampereella on hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2030 

mennessä (Oslo 2017b; Rakennustekniikka 2020a). Ilmastobudjetin laatiminen ja käyttöönotto 

on esimerkkien valossa vapaaehtoista ja siihen ei ole suoraa lainsäädännöllistä velvoitetta (Laki 

2015). Ilmastobudjetteja on laadittu sekä maailmalla, että Suomessa. Selkeää standardia ei 

kuitenkaan teoreettisen tarkastelun yhteydessä löytynyt, mutta Orsi-tutkimuksen materiaalia on 

saatavilla myös Järvenpään kaupungin tarpeisiin. Samalla Järvenpää voi tulevissa 

ilmastohankkeissa fokusoida ja vertailla muiden kaupunkien toteuttamia ilmastobudjetteja. 

Vertailutietoa tuskin on vielä saatavissa aiheen uutuuden myötä. Tulevaisuudessa vertaileva 

tutkimus tähänkin aiheeseen voisi antaa uutta tietoa ilmastobudjettien toteutuksesta 

kaupunkitasolla. 

 

Muitakin esimerkkejä maailmalla on. Barnhusen &Cicmanova (2021) tuovat esille kaupunkien 

ilmastobudjetteja ja ilmastotavoitteita esimerkkeinä Pariisissa Ranskassa, Växjössä Ruotsissa 

sekä Manchesterissa Iso Britanniassa. Kaikille näillekin kohteille ominaista on erilaiset 

käytänteet ilmastobudjetin laadinnassa. Tavoitteet on kuitenkin sidottu kansallisten tavoitteiden 

lisäksi omiin strategisiin tavoitteisiin. 
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5 HAASTATTELUT 

Aineiston keruumenetelmänä käytettiin asiantuntijaryhmälle suunnattuja teemahaastatteluja. 

Haastattelemalla kerätty tieto muodosti tutkielman aineiston, jota tulkittiin analyysivaiheessa 

(Hirsjärvi ym. 1982, 151).  Esihaastatteluja suoritettiin koeluonteisesti lyhyissä keskusteluissa 

osan haastateltavien kanssa ennakkoon (Hirsjärvi ym. 1982, 72). Käytyjen keskustelujen 

tavoitteena oli arvioida haastateltavien motivaatiota osallistua varsinaiseen haastatteluun ja 

samalla antaa mahdollisuus harkita haastatteluun osallistumista. Esihaastatteluissa tuli esille 

haastateltavien suuri kiinnostus aihetta kohtaan. Aiheen ja keskustelun pohjalta muodostuivat 

haastattelujen avoimet kysymykset, joiden pohjalta teemahaastattelut toteutettiin. (Hirsjärvi 

ym. 1982, 54–69.) 

 

Haastattelujen teemat valikoituivat tutkimuskysymyksen, miten infrarakentamisen 

ilmastobudjetti toteutetaan ja otetaan käyttöön, perusteella.  Teemojen valinnassa 

tärkeimpänä tekijänä toimi ilmiön eli ilmastobudjetin laadintaan liittyvät tekijät, tarve selvittää 

nykytilaa ja tulevien tarpeiden selvittäminen. problematisoiden. (Hirsjärvi ym. 1982, 54.)  

 

Infrarakentamisen ilmastobudjettiin liittyvät haastatteluteemat olivat: 

Yhteistyö (Verkostot),  

resurssiviisaus ja kaavoitus (ympäristötavoitteet, vähennystavoitteet),  

hankinnat (hankintojen valmistelu, ympäristötavoitteet),  

talous (ilmastobudjetin rakenne),  

suunnittelu (ilmastobudjettiin vaikuttavat tekijät, kestävä infra), 

infrarakentaminen (kestävä rakentaminen, kustannukset),  

kunnossapito (taloudelliset ja toiminnalliset valinnat),  

Ympäristöjohtaminen (johdon näkemys) ja  

päätöksenteko (päätöksenteossa tarvittava tieto).  

 

Haastateltavat valikoituivat aiheen parissa työskentelevistä ammattilaisista teemoittain. 

Lisäksi haastateltavien joukossa oli yhteistyökumppani, päätöksentekoon osallistuva ja johdon 

edustaja. Johdon edustaja lisättiin alkuperäisen suunnitelman lisäksi haastateltavien joukkoon. 

Lisäys oli tarpeen, koska johdon rooleissa toimitaan esittelijänä päätöksentekoelimille, kuten 

Järvenpään kaupunkikehityslautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 
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ympäristöasioissa. Kaikkiaan haastatteluja toteutettiin 9. Resurssiviisauden järvenpääläisille 

suunnattu asukaskysely (2018) täydensi asiantuntijoiden lisäksi kaupunkilaisten näkemyksiä 

siitä, miten ilmastoasiat koetaan ja mitä infrarakentamisen ilmastobudjetissa tulisi näiltä osin 

huomioida. 

 

Teemahaastatteluissa saatiin laaja-alaisesti aineistoa siitä, mitä tietoa infrarakentamisen 

ilmastobudjettia varten on jo ja mitä uutta tulee huomioida infrarakentamisen ilmastobudjetin 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Haastateltavat henkilöt valittiin teemojen perusteella heidän 

edustaessa teemaa ja tutkimuksen tarkoitus määritteli valintaa. (Hirsjärvi ym. 1982, 58, 83). 

Kaikki haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, joka on myös tavallisin tapa tehdä 

haastatteluja (Hirsjärvi ym. 1982, 61). Yksilö valinta osoittautui hyväksi ja haastateltavilta 

saatiin monipuolista tietoa siitä, miten heidän edustamallaan osaamisalueella infrarakentamisen 

ilmastobudjettia tulee suunnitella ja toteuttaa, sekä mitä tekijöitä erityisesti tulee huomioida 

ilmastobudjetissa esitettävistä asioista osana kaupungin budjetointia. 

 

Teemahaastattelut toteutettiin puolistrukturoituina. Kysymykset asetettiin teemoittain ja 

haastattelut toteutettiin apukysymysten avulla, kuitenkin johdatellen teemoittain keskustelua 

sen kulun mukaisesti. Kysymysasettelu toimi haastattelukohtaisesti joko kysymysluettelon 

avulla tai sitä täydentäen, kuitenkin aiheessa pidättäytyen. Kysymykset muodostavat teema-

alueluettelon. (Hirsjärvi ym. 1982, 66.) Haastattelukysymysluettelot ovat liitteenä 2.  

 

Haastattelut toteutettiin ennakkoon suunnitellun aikataulun mukaisesti touko-kesäkuussa 

2021. Lisäkysymyksiä tai tarkennuksia aineistoon ei varsinaisesti tehty, mutta luonnoksen 

kommenttikierros kohderyhmälle toteutettiin syyskuussa 2021. Samalla kommentteja 

antaneilla haastatelluilla oli mahdollisuus tarkentaa teoreettista ja empiiristä aineistoa.  

 

Haastateltavien kanssa käytiin ennakkokeskustelua aiheesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta, 

sekä selvitettiin etukäteen kirjallisesti ja suullisesti tutkimuksen eettiset periaatteet ja 

haastattelujen tavoitteet. Haastattelut toteutettiin nauhoitettuina Teams -haastatteluina. 

Yhdessä haastatteluista oltiin haastateltavan kanssa läsnä samassa tilassa, muutoin haastattelut 

toteutettiin etäyhteyksillä vallinneesta pandemiatilanteesta johtuen. Yhden haastattelun kesto 
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oli noin yhden tunnin, mutta eri teemojen välillä aikataulu vaihteli.  (Hirsjärvi ym. 1982, 73–

74.) 

 

Nauhoitettu haastatteluaineisto käsiteltiin Word -ohjelman litterointikomennolla, jonka 

avulla nauhoitteet siirrettiin kirjalliseen muotoon. Litterointi toteutettiin riittävän sanatarkasti 

korjaamalla havaintojen kielirakennetta ja ohjelmiston automaattisia käännöksiä tarkentaen. 

Hirsjärven ym. (1982) mukaan hyödynnettiin itsenäisen litteroinnin hyötyä, jossa samalla 

analysoitiin aineistoa tarpeellisin osin ja poimittiin litteroinneista tutkimuksessa käytettävät 

kohteet. Aineiston käsittelyn jälkeen siirryttiin välittömästi analyysivaiheeseen ja 

hyödynnettiin tutkimusintoa näiltäkin osin.  (Hirsjärvi ym. 1982, 143.) Litteroinnin jälkeen 

haastatteluaineistot säilytettiin tutkimuksen loppuun asti ja nauhoitetut materiaalit hävitettiin 

LUT-yliopiston ja Järvenpään kaupungin antaman tutkimusluvan tietoturvaohjeistuksen 

mukaisesti. Muu tutkimusaineisto säilytetään tutkimusmateriaaleissa tutkijan omissa 

tiedostoissa koodattuna siten, että tulosten sisältö on myös jälkikäteen todennettavissa.  

 

Aineistoa tulkittiin pilkkomalla, purkamalla, kokoamalla, eheytyksellä, täydentämisellä ja 

muilla tavoilla jäsentämällä tarkasteltavaan muotoon.  Aineiston jäsennyksellä pystyttiin 

hahmottamaan yhtenäinen kokonaisuus. Teemahaastattelujen aineisto järjestettiin 

haastatteluteemoittain, minkä jälkeen aineistoa tarkasteltiin koodaamalla ja muistiinpanoin. 

Tämä toteutettiin tiivistämällä teemat ja niiden keskeinen sisältö vapaamuotoisesti lisäten 

analyysiin tulkintoja ja teoriaa. Haastatteluissa esiin nostettujen teemojen osalta 

kysymysluettelot toimivat haastattelun apuna, mutta kysymyksiä käsiteltiin haastattelujen 

aikana vapaamuotoisesti. Aineistoa pyrittiin kaiken kaikkiaan tulkitsemaan kokonaisuutena. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Koodaus toteutettiin haastattelujen otosten numerokoodauksella, joka säilytettiin 

alkuperäisessä tekstissä ja arkistoitiin muun tutkimusmateriaalin vaatimusten mukaan ennen 

lopullisen tutkielman muokkaamista. Koodauksen yhteydessä litteroituun 

haastattelumateriaaliin tehtiin myös muistiinpanoja kommenttikenttään. Muistiinpanot 

säilytetään muun säilytettävän haastatteluaineiston yhteydessä. Koodaus poistettiin lopullisesta 

tutkimuksesta. Haastatteluaineiston koodauksella ja jäsentämisellä lisättiin tutkimuksen 

luotettavuutta ja koodattuun materiaaliin on mahdollista palata myös jälkikäteen, mikäli tarvetta 
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ilmenee.  Aineisto luettiin kokonaisuutena useampaan kertaan, jotta sen analysointi oli 

mahdollista toteuttaa mahdollisimman hyvin. Aineiston tunteminen auttaa ymmärtämään 

analyysivaiheen tekovaihetta. (Dey 1993.) Taulukossa 2 on kuvattu koodausmenetelmä. 

Koodausmenetelmä mahdollisti teemoittain haastatteluissa esille tulleet tekijät, jotka sijoitettiin 

teeman sisälle aineistoon luokiteltuina lisäksi alanumeroin. Alanumeron tehtävänä oli osoittaa 

kyseisistä teemoista nostot. Muistiinpanojen pohjalta ne kirjattiin tähän tutkimukseen, joko 

teoriaa vahvistavina tai uutena lisätietona aiempaan verrattuna. Numero teemalle annettiin 

haastattelujärjestyksen mukaan. Lopullisessa tutkimuksessa tulosten käsittelyssä lähteenä 

käytettiin teeman mukaista otsikkoa lähteenä. 

 

Taulukko 2. Haastatteluaineiston koodausmenetelmän periaate. 

Teema nro/ alanumero nro:n perässä tarkoitus 

Yhteistyö 5/ .x-5.x eri teemojen vertailu 

Resurssiviisaus/kaavoitus 2/ .x-2.x eri teemojen vertailu 

Ylläpito  1/ .x-1.x eri teemojen vertailu 

Infran rakentaminen 4/ .x-4.x eri teemojen vertailu 

Talous 3/ .x-3.x eri teemojen vertailu 

Hankinnat 6/ .x-6.x eri teemojen vertailu 

Suunnittelu 7/ .x-7.x eri teemojen vertailu 

Ympäristöjohtaminen 8/ .x-8.x eri teemojen vertailu 

Päätöksenteko 9/ .x-9.x eri teemojen vertailu 

 

Aineiston tutkiminen aloitettiin konstruktiivisen tutkimusotteen myötä jo tiedonkeruun 

vaiheessa haastatteluiden aikana tutkijan toimiessa haastattelijana. Eskolan ja Suorannan 

(1998) mukaan haastatteluaineiston analyysiä voidaan toteuttaa ainakin kolmella eri tavalla. 

Aineisto voidaan purkaa ja edetä tutkijan intuition varassa suoraan analyysiin. Toisena tapana 

esitetään Aineiston purkaminen ja koodaus. Tämän jälkeen siirrytään analyysiin. Kolmantena 

tapana voi toimia purkamis- ja koodaamisvaiheiden yhdistäminen ja siirtyminen analyysiin. 

(Eskola ym. 1998.)   Koodauksen valinta aineiston purkamiseen ja jäsennöintiin osoittautui 

parhaaksi menetelmäksi tässä tutkimuksessa. Samalla voitiin hakea vastauksia 

tutkimusongelmaan, jonka lisäksi aineistoa voitiin käydä systemaattisesti läpi.  (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
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Konstruktiivinen tutkimus toteutettiin avoimesti aiheen pohjalta.  Aineiston tarkastelu 

aloitettiin haastatteluotteiden tarkastelulla, joita tarkasteltiin eri perspektiivistä suhteessa 

haastatteluihin ja niiden teemoihin. (Hirsjärvi ym. 1982, 168–169.)  Tarkastelun loppuvaiheessa 

alkoi muodostumaan kuvaa konstruktion alustavasta mallista (kuvio 11), jonka pohjalta 

tuloksia ja johtopäätöksiä voitiin arvioida eri näkökulmista (Kuvio 3). 

 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tutkimusongelmaan liittyviä teemoja ja aineiston 

tarkastelun pohjalta tehtyjä havaintoja. Lähteenä toimivat haastatteluaineisto teemojen 

mukaisesti jaoteltuina anonyymeinä. 

 

5.1 Yhteistyö 

Teoriaosuudessa käsitelty ilmastobudjetti on toiminnallisuusbudjetti (luku 4). Sen 

tarkoituksena on lisätä ympäristötietoutta, jonka avulla saadaan läpinäkyvyyttä ja tietoa siitä, 

miten ympäristöasioita kaupungissa käsitellään ja miten asetetut ympäristötavoitteet toteutuvat. 

Yhteistyön merkitys infrarakentamisessa korostuu kaupungin palveluiden ollessa suurelta osin 

ulkoistettuja ja projektimaisesti organisoituja. Yhteistyön osalta selvitettiin myös, miten 

infrarakentamisen ilmastobudjetissa tulee huomioida yhteistyön vaikutuksia ja minkälaisia 

vaatimuksia ilmastotekijöiden osalta yhteistyökumppanit edellyttävät Järvenpään kaupungilta. 

 

Järvenpään kaupunki tekee yhteistyötä monella sektorilla kaupunkiorganisaation, päättäjien ja 

yksityisten toimijoiden välillä. Energian kulutuksen osalta lämmitysenergian eteen on tehty 

erityyppisiä ilmastotoimia vuosien varrella. Biovoiman käyttöä on lisätty muun muassa 

rakentamalla uusi biovoimalaitos, josta tuotetaan kaukolämpöä Järvenpään alueelle. 

 

Järvenpäästä löytyy yrityksiä, jotka ovat kiinnittäneet erityistä huomiota päästöttömyyteen, 

jätteiden syntymiseen ja käsittelyyn sekä toiminnassa syntyvän ylijäämän kierrätykseen. 

Liikenteen ratkaisuja on kehitetty yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Järvenpäästä 

löytyy neljä asemaa, joilta pääsee rautateitse liikkumaan helposti. Myös valtion omistamien 

teiden kunnostusta ja kevyen liikenteen väyliä on suunniteltu ja rakennettu yhteishankkeissa. 
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Energian ja liikenteen yhteistyön lisäksi siirryttäessä Järvenpään kaupungin organisaatiotasolla 

(Liite 1) kaupunkitekniikan ja infrarakentamisen yhteistyöhön, tärkeimpänä 

yhteistyökumppanina sekä korjaus- että uudisrakentamisessa ja kunnossapidossa on Järvenpään 

Vesi, joka on kaupungin omistama liikelaitos. Liikelaitos vastaa kaupungin vesihuollosta ja 

niihin liittyvistä teknisistä laitteistoista kuten vesijohtoverkostosta ja jätevesiverkostosta ja 

näihin liittyvistä pumppaamoista. Kaupungissa on omia pohjavesialueita, mutta vesi 

ostetaan Keski-Uudenmaan Vedeltä, joka on alueellinen Keski-Uudenmaan kuntien omistama 

vesiliikelaitoskuntayhtymä. Järvenpäässä kuntayhtymän vedenottamona on muun muassa 

Nummenkylän vedenottamo. Jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Viikin jäteveden 

puhdistamolle, jolta Järvenpään Vesi hankkii jäteveden puhdistuspalvelut.  

 

Infrarakentamisen yhteistyö kaupungin ja Järvenpään Veden välillä on 

sopimuspohjaisesti infran rakentamisen osalta kaupungin vastuulla, joka perii 

Järvenpään Veden rakentamis- ja kunnossapitovastuulla olevat uudisrakentamis- ja 

peruskorjauskustannukset laskuttamalla sisäisesti Järvenpään Vettä. Järvenpään Vedellä on 

myös omana Veden työnä tehtävää vesihuollon rakentamista ja kunnossapitoa. Järvenpään Vesi 

rahoittaa kaiken vesihuollon rakentamisen ja muun toiminnan Veden omilla taksoilla 

perittävillä asiakasmaksuilla. Talousveden ja jäteveden käsittelyn lisäksi hulevesiverkosto, 

johon kuuluu kaupungin yleisillä alueilla oleva hulevesiputkisto ja -kaivot, sekä 

hulevesipumppaamoiden rakentaminen ovat myös Järvenpään Vedelle muodostuvaa 

investointi- ja ylläpitokustannusta. Vastaavasti kaupunki vastaa avo-ojien, hulevesien 

viivytykseen ja maanpinnalta johdettavien hulevesiratkaisujen suunnittelusta, toteutuksesta ja 

kunnossapidosta. Vesi olisi halukas tarvittaessa investoimaan lisääkin, jotta korjausvelan 

määrää voitaisiin alentaa ja samalla rakenteiden elinkaari pitenisi. Toisaalta ekotehokkuus voi 

vaikuttaa myös tulopuoleen, joka tuli esille haastattelussa. 

 

”Ihmisten käyttämä vuorokautinen vesimäärä pienenee koko ajan.” 

 

Kaupungin kaduille ja puistoalueille rakentaminen edellyttää erillistä sijoituslupaa niiltä 

toimijoilta, jotka haluavat sijoittaa kaapeleita tai putkistoja näille alueille. Järvenpään 

katulupaohjeissa- ja ehdoissa (2018) todetaan: ”Kadun pitäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, 

että yleisellä alueella tapahtuva toiminta ei haittaa sen varsinaista käyttöä ja sitä, että 



52 

 

 

 

kaupunkiomaisuuden arvo säilyy. Kadun pitäjällä on oikeus koordinoida yleisellä alueella 

tapahtuvia töitä ja tapahtumia”. Ehdoissa viitataan myös Kunnossapitolakiin 14a§ 

15.7.2005/547 sekä Maankäyttö- ja rakennuslain 84§. (Järvenpää 2018c.) Tutkimuksen rajaus 

tehtiin kuitenkin infrarakentamisen ilmastobudjetin osalta siten, ettei tässä tutkimuksessa 

käsitellä ulkopuolisia Järvenpään kaupungin yleisille alueille verkostoja rakentavia tahoja 

(kohta 1.3.4). Kaupungilla on kuitenkin kokonaisuuden koordinointivastuu   katualueelle 

sijoitettavien kaikkien rakenteiden osalta, joten myös ilmastotekijät voivat liittyä 

valvontatehtävään. 

Infrarakentamisen ilmastobudjetin näkökulmasta ilmastoasioissa tehtävä yhteistyö 

Järvenpäässä perustuu kaupunkistrategiaan ja siellä resurssiviisauden tiekartassa (Järvenpää 

2020a) määriteltyjen toimenpiteiden ei päästöjä, ei jätettä ja ei ylikulutusta -teemoihin sekä 

niiden pohjalta toteutettaviin toimiin ja päätöksentekoon. Ilmastobudjetin esittelyssä, 

laadinnassa ja päätöksenteossa tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Järvenpään Veden lisäksi 

päätöksentekijät, jotka tarvitsevat myös tietoa päätöksentekonsa pohjaksi. Sitä, minkälaista 

tietoa päätöksenteon tueksi tarvitaan, käsitellään aineiston osalta kohdassa 5.8 tarkemmin. 

 

5.2 Resurssiviisaus ja kaavoitus 

Resurssiviisauden näkökulmasta tarkasteltuna aineistossa tuli esille ympäristönäkökulmat, 

jossa pyritään pienentämään Järvenpään kaupunkiorganisaation toteutusvastuulla olevissa 

toiminnoissa tapahtuvia haitallisia ympäristövaikutuksia, samalla lisäten hyvinvointia ja 

mahdollistaen Järvenpään kasvua yleiskaavan 2040 (Järvenpää 2021f) mukaisesti. Ylätason 

tavoitteena resurssiviisauden tiekartassa (Järvenpää 2020a) aiemmin mainitut kolme tavoitetta 

ei päästöjä, ei jätettä ja ei ylikulutusta noudattavat kansallisen tason tavoitteita. Myös 

Järvenpään resurssiviisauden tavoitetta, jossa kiertotaloutta kehitetään ja ylikulutusta 

vähennetään noudattavat myös kansallisen tason tavoitteita. Hiilineutraaliustavoite vuodelle 

2035 muodostaa resurssiviisauden osalta Järvenpään ilmastotyölle pohjan ja on samalla 

nykyisillä toimilla saavutettavissa (2.4.2). Resurssiviisauden tavoitteet muodostavat myös 

ilmastobudjetin tavoitteet.  

 

Järvenpään kaupungin organisaation osuus alueen suorista päästöistä on kohtuullisen pieni. 

Tähän vaikuttavat muun muassa tiiviin kaupunkirakenteen lisäksi se, ettei Järvenpää omista 

energia- tai lämpölaitoksia. Järvenpään rooli kuitenkin korostuu ympäristö- ja ilmastotyön 
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mahdollistajana sekä esimerkkinä toiminnassa. Samalla vaikuttavien päästövähennysten 

aikaansaamiseksi Järvenpäältä edellytetään toimia, joilla luodaan asukkaille ja yrityksille 

mahdollisuuksia vähäpäästöiselle toiminnalle. 

Välillisesti Järvenpään toimintaan liittyy kuitenkin ympäristövaikutuksia. Esimerkkinä 

mainitaan julkiset hankinnat, jotka liittyvät infrastruktuuriin. Hankinnoilla voidaan vaikuttaa 

suoraan resurssiviisauden tavoitteisiin, esimerkiksi tieliikenteen tai energian sektoreille. 

Ympäristöasioiden vaikutusten arvioinnissa ei tule pyrkiä ainoastaan laskennallisiin 

päästövähennyksiin vaan ottaa laajempi katsantokanta myös toiminnallisten vaikutusten 

arvioinnissa. Infrarakentamisessa tulee huomioida koko infrarakentamisen ketju, kuten 

suunnittelu rakentaminen, ylläpito, vesihuolto ja ennen kaikkea mainitut hankinnat, joilla 

voidaan vaikuttaa kestävään kehitykseen kuten hankinnan elinkaareen. 

 

Iso osa ilmastotavoitteista ja toimenpiteistä on toimintatapojen kehittämistä. 

Ilmastobudjetin osana infran investointiohjelmassa tulee huomioida elinkaariajattelu, johon 

tulisi sitoa enemmän hyvinvointinäkökulmaa. Lisäinvestoinnit tuottavat itsensä takaisin tai 

vastaavasti niillä on välillisiä tuottoja tai vaikutuksia. Esimerkiksi liikunnan lisääntyminen ja 

autoilun väheneminen voivat olla välillisiä terveydenhuollon kustannuksia alentavia tekijöitä. 

Myös ihmisten hyvinvointi on välillinen vaikutus, jolla voi olla toiminnallisten tekijöiden 

lisäksi myös taloudellista merkitystä. 

 

Osa investoinneista on myös sen kaltaisia, ettei niille voida tarkkaan määritellä 

takaisinmaksuaikaa tai ne eivät taloudellisessa tarkastelussa ole tuottavia. Ihmisillä on 

kuitenkin liikkumis- ja muita tarpeita, joiden pohjalta infrastruktuuria ja infrarakentamista 

tarvitaan. Ilmastobudjetissa tulisi huomioida myös kiertotaloutta ja sen merkitystä tulisi 

myös lisätä esimerkiksi käyttämällä uusia pienemmän hiilijalanjäljen omaavia 

materiaaleja sekä toteuttamalla paikallisten kiertotaloustoimien sijasta alueellisia laajemman 

volyymin omaavia ratkaisuja esimerkiksi maa-ainesten kierrätyksessä. 

 

Yhteistyön näkökulmasta tarkasteltuna tuli esille tekninen kehittyminen. Samalla kun tekniset 

järjestelmät kehittyvät ja niiden käyttöikä nousee, vaikuttavat muutokset myös esimerkiksi 

käyttöveden tarpeen vähenemiseen. Toisaalta elinkaaren mukainen järjestelmän käyttöiän 

pidentäminen edellyttää investointeja, toisaalta teollisuuden, kotitalouksien ja muiden 
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toimijoiden ilmastotoimien toteutus, energiatehokkaammat laitteistot ja muut tekijät 

pienentävät tuloja, jolloin vastaavasti käytössä ei tulevaisuudessa ole samaa määrää 

rahoitusta, ilman hinnankorotuksia. Samalla verkoston ikääntyminen aiheuttaa monia 

energiatehokkuutta heikentäviä tekijöitä, joita tulisi uusilla investoinneilla parantaa. Muun 

muassa hulevesien (puhtaiden sade- ja valumavesien) pääsyä jätevesiverkostoon pystytään 

vanhojen ikääntyneiden verkostojen peruskorjauksella ehkäisemään tehokkaasti. 

Samalla jätevesiverkostoon vuotavista hulevesistä aiheutuneita kustannuksia voitaisiin ohjata 

muuhun käyttöön verkostojen kunnon parantuessa. Nykyisellään hulevesillä, jotka joutuvat 

tavalla tai toisella viemäriverkostoon on välillistä taloudellista vaikutusta määrällisesti myös 

suuremman pumppaustarpeen ja tätä kautta suuremman energiankulutuksen ja laitteistojen 

kulumisen kautta. Lisäksi kustannuksia lisäävät verkostojen kapasiteettivajeen aiheuttamat 

putkikokojen mahdolliset suurentamiset. Myös hulevedestä joudutaan maksamaan 

jätevesimaksuja, mikäli niitä johdetaan jätevesiviemäriin tai viemärit vuotavat.  

Ilmastobudjetin laadinnassa tulisikin näkyä kokonaisvaltainen elinkaari, jossa tavoitteena 

on olemassa olevan verkoston elinkaaren lisääminen 30–50 vuodesta jopa 100 vuoteen 

laadukkaalla peruskorjaamisella ja hyvällä kunnossapidolla (Liite 5 elinkaaren vaikutus 

taloudellisiin arvoihin). Hankkeiden elinkaaren pidentäminen tai elinkaarivaikutusten arviointi 

mahdollistaa myös infran investointibudjettiin tietoa, jonka avulla pitkän aikavälin 

tarkastelussa hankkeisiin liittyvät suunnittelu-, hankinta-, rakentamis-, kunnossapito- ja 

kiertotaloudenkin kustannukset pienenevät pidemmän aikavälin tarkasteluissa.  

 

Hulevesien paremmalla hallinnalla voitaisiin hyödyntää monia tarpeita, joita tällä hetkellä ei 

huomioida. Hulevesivarastot, huleveden käyttö kastelussa ja tehokkaampi suodattaminen 

esimerkiksi ennen vesistöihin johtamista parantaisi vesien laatua ja vähentäisi myös tarvittavaa 

liikennöintiä kasteluveden kuljetusmatkojen vähentyessä. 

 

Kaavoituksen osalta yleiskaavassa varataan tulevaisuuden alueita, joita kaupungissa aiotaan 

kehittää. Koska yleiskaava on pitkävaikutteinen, kaavoituksen avulla tulisikin varautua myös 

tulevaisuuden tarpeisiin. Edellä mainitun hulevesien paremman hallinnan lisäksi kiertotalouden 

suurimmat infrarakentamisen päästöt syntyvät maa-ainesten vaihtotarpeesta. Kaavoituksessa 

tämä tarkoittaa maa-alueiden varaamista niiltä alueilta, joita rakennetaan ja kehitetään, väli- tai 

pysyvää varastointia varten. Maa-ainekset ovat jätteitä, jos niitä ei käytetä syntypaikalla tai ne 



55 

 

 

 

eivät sovellu käytettäväksi. Tämän ongelman ratkaiseminen osittainkin mahdollistaisi 

huomattavasti tehokkaamman ja ympäristöystävällisen tavan infran rakentamiselle. 

Haastatteluissa resurssiviisaus tuli esille selkeänä määritteenä: 

 

”Mutta sanoisin, että kaiken kaikkiaan se (resurssiviisaus) on tavallaan tämmöinen sateenvarjo 

-käsite ikään kuin kaikelle kaupungin ympäristötyölle.” 

 

5.3 Hankinnat 

Laadunhallinnan menetelmien kehittäminen liittyy läheisesti hankkeen toteutusvaiheen 

valvontaan ja hankkeiden vastaanottoon. Hankkeissa käytettävien kestävien ja laadukkaiden 

materiaalien lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös työn jälkeiseen valvontaan ja 

dokumentointiin hankkeen toteutusvaiheessa. Virheellinen tai huolimattomasti tehty työ 

aiheuttaa paljon lisätyötä ja voi piilevänä tulla esille vasta pidemmänkin ajan jälkeen. 

Hankinnassa määriteltyjen laatukriteerien lisäksi huomioita tulisi kiinnittää työn aikaisen 

valvonnan tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen hankkeessa, sekä huolellisuuteen kaikissa 

hankkeen vaiheissa. Infrarakentamisen laadukkuus vaikuttaisi elinkaareen ja tätä kautta 

näyttäytyisi vähäisemmän muutos- tai korjaustarpeen kautta. Hankintalainsäädännön ohjatessa 

julkisia hankintoja, on hallitusohjelmassakin (Valtioneuvosto 2021a) tavoitteellisesti lähdetty 

siitä, että lainsäädäntöä tulee uudistaa ympäristötekijät paremmin huomioivaksi, jotta 

hankintojen kilpailutuksessa on mahdollista edellyttää niitä ilmastotoimia, joiden avulla 

infrarakentamisen ilmastobudjettiin liittyvät vaatimukset voidaan täyttää.  

 

Rakentamalla ja korjaamalla määräysten ja vaatimusten mukaan, voidaan rakentamisen 

elinkaarta pidentää, tämä tulee kuitenkin huomioida rakennusmääräyksissä, joita 

infrarakentamisen hankintoihin liittyy. Ympäristötekijöihin liittyviä määräyksiä on vähän tai 

niitä ei ole riittävässä määrin huomioitu. Hankkeiden valmistuttua edellytetään kuitenkin hyvää 

ja toimivaa ylläpitoa, joka vaikuttaa myös merkittävällä tavalla elinkaareen. 

 

Talousnäkökulma korostuu hankinnoissa. Budjetoinnissa tulee huomioida kustannusten 

nousupaine lisättäessä ympäristökriteerejä rakentamiselle. Materiaalien hankintapaikan sijainti 

ja siihen liittyvä kuljetus vaikuttaa myös taloudellisesti. Järvenpään kaupunkistrategiassa on 

asetettu tavoitteita lähihankintojen suhteen, niihin tulee pyrkiä, jos mahdollista, hankinnoissa. 
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Hankintalainsäädännön vastaisesti ei kuitenkaan voi tehdä hankintoja. Palveluntuottajan 

täyttäessä tarjouspyynnön ehdot tulee tarjoajia kohdella tasapuolisesti hankintalainsäädännön 

mukaisesti. Hankintalainsäädännön rajojen alapuolella hankintoja voidaan joustavammin tehdä 

lähihankintoina, esimerkiksi käyttää lähialueen palveluja, mikäli se muuten on perusteltua 

myös ilmastotekijöitä huomioiden (päästöt, kulku- tai kuljetusmuodot, tuotantotavat jne.).  

 

Hankinnoissa huomioidaan resurssiviisauden näkökulmasta kuljetuskalustovaatimuksia, sekä 

jätteiden käsittelyn osalta esitetään ehtoja urakoitsijoille. Nämä vaatimukset ja 

ympäristötekijöiden huomioiminen ovatkin suurelta osin laatutekijöitä, joita voidaan 

määritellä hankintavaiheessa ja edellyttää kaikilta tarjoajilta. Tämäkin seikka tulisi tuoda 

päättäjille esille, kun perustellaan hankkeeseen liittyviä kustannuksia resurssiviisauden 

näkökulmasta. 

 

Korjausrakentamiseen liittyy aina myös enemmän riskitekijöitä, aina ei voida tietää, mitä maan 

alla on ennen työhön ryhtymistä. Tällaisia riskitekijöitä voivat olla pilaantuneet maa-ainekset, 

huonot rakenteet sekä muut kustannuspaineita aiheuttavat tekijät. Nykyisen 

korjausrakentamisen taso on kuitenkin uudisrakentamisen luokkaa käytettäessä määräysten 

mukaisia materiaaleja ja rakennettaessa laadukkaasti. 

 

Hankintojen valmistelu edellyttää myös ympäristöasioiden tiedostamista ja tietoa siitä, miten 

ne tulisi hankinnoissa esittää. Tämä taas vastaavasti edellyttää ympäristövaatimuksiin liittyvää 

koulutusta ja asioita valmistelevien tieto-taitotason lisäämistä. Tietämyksen kasvattamiseen ja 

siihen mitä ja miten hankintaan palataan taas ympäristöasioiden rooliin hankinnoissa: Kyse on 

siis laatuasioista, jotka tulee osata määritellä jo hankintavaiheessa. Tämä tuli haastatteluissa 

moneen otteeseen esille. 

 

”Mutta yhä edelleen, että jos mulle joku sen viisasten kiven sanoo, että kuinka se 

(infrahankinta) pitäisi hankkia, niin ihan innolla otan sen tiedon vastaan. Ja yhä edelleen 

sanon, että se on laatukriteeri.” 

 

Resurssiviisauden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät palvelut ostetaan ostopalveluina 

pääsääntöisesti. Ostopalveluissa paikallisuuden tukeminen on toivottavaa, mutta 
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hankintalainsäädäntö ja siihen liittyvät tasapuolisuusperiaatteet vaikeuttavat omalta osaltaan 

näidenkin hankintojen toteuttamista ympäristönäkökulmia huomioiden. 

 

Hallitusohjelmassa otetaan kantaa toimiin, joilla ympäristöasioiden huomioimista osana 

hankintoja voitaisiin edistää lainsäädännöllisesti (Valtioneuvosto 2021a).  Helpottamalla 

tilaajan oikeutta määritellä tarkempia vaatimuksia esimerkiksi päästöttömyyden osalta, 

voitaisiin julkisia hankintoja tulevaisuudessa toteuttaa entistä ympäristöystävällisemmin. 

Samalla vaatimukset ohjaisivat tehokkaammin markkinoita huomioimaan ympäristötekijät 

tarjousta laadittaessa. Vaikka tarjoajia tuleekin kohdella tasapuolisesti, voidaan nykyisinkin jo 

asettaa laatuvaatimuksia, jotka voivat olla myös vaatimuksia ympäristön huomioimisessa. 

Hankinta yhdessä suunnittelun kanssa muodostaakin olennaisen osan infrarakentamisen 

ilmastobudjetista. Suunnittelussa tulee määritellä lähtökohdat sille, mitä toteutetaan ja miten 

ympäristövaatimukset täyttyvät ja hankintapäätöksessä tuodaan nämäkin esille. Kuitenkin 

tärkeimpänä tekijänä valmisteluvaiheessa on edelleenkin infrarakentamisen investointiohjelma. 

Infrarakentamisen ilmastobudjetti tulee sisällyttää jo talousarviovaiheessa vaatimuksineen 

ohjelmaan, jotta suunnittelu ja hankinta voidaan toteuttaa resurssiviisaasti tavoitteet 

huomioiden. 

 

5.4 Talous 

Talouden näkökulmasta katsottuna infrarakentamisen ilmastobudjetin lisääminen osaksi 

Järvenpään kaupungin taloussuunnittelua ei muodosta aineiston perusteella ongelmaa. 

Talousarvioissa ja toimintakertomuksissa on jo otettu esille ympäristöön liittyviä tekijöitä 

resurssiviisauden näkökulmasta. Samalla tavalla talousarvioon voidaan lisätä tietoa hankintojen 

ekologisuudesta ja toiminnallisista tekijöistä, jotka vaikuttavat resurssiviisauden tavoitteisiin. 

Tällä hetkellä ilmastotekijöiden osalta budjetissa ei erikseen näy niiden taloudellista tai 

päästövaikutusta. Budjetin sisältä löytyy kuitenkin esimerkiksi kehittämishankkeiden sisäisiä 

kustannuksia, jotka muodostuvat pitkälle henkilöstökuluista hankkeissa, mutta ei 

ympäristökustannuksia eriteltynä. Infrarakentamisen ilmastobudjetti voisi muodostaa oman 

taloudellisen kokonaisuutensa, jossa käytäisiin läpi ilmastonäkökulmat ja mitattavat asiat.  
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Talouspuolella kuten muuallakin Suomessa on vielä vähäisessä määrin tietoa ilmastobudjettiin 

liittyvistä tekijöistä. Kuitenkin esimerkkinä haastatteluissa tuli esille Tampereen 

ilmastobudjetti ja tietämys siitä. (kts. kohta 4.4.2). 

 

Vaikutusten arvioinnin osalta talousarvioraporttien tulisi sisältää pidemmän aikavälin tietoa 

vaikutuksista, esimerkkinä 4-vuoden toimintakauden aikana päästöjen osalta pitäisi voida 

seurata sitä, miten ilmastoasiat huomioivassa hankkeessa on päästy tuloksiin. Ovatko päästöt 

pysyneet ennallaan tai vähentyneet tai onko hankkeeseen liittyneitä kompensaatiotavoitteita 

saavutettu ja millä tavalla. Aineistossa tulee esille myöhemmin (5.8) myös mitattavuus, jota 

päätöksenteossa arvostetaan. 

Hyvinvoinnin näkökulma tuli esille aineistossa, ehkä vähän yllättäenkin keskusteltaessa siitä, 

miten infrarakentamisen ilmastobudjettia rakennettaisiin talousnäkökulmat huomioiden. 

Haastattelussa pohdittiin myös terveydellistä näkökulmaa ja sen vaikutusta talouteen: 

 

”Kaupungin sisällä asuvat ja siellä työskentelevät, niin heille tarjottaisiin oikeasti se 

mahdollisuus tehdä näitä työmatkoja, kauppamatkoja ynnä muita matkoja joko kävellen tai 

pyörällä, niin kyllä itse henkilökohtaisesti näkisin, että se raha mitä nyt sitten johonkin, niin 

kuin, vaikka teiden parantamiseen, asfaltin vetoihin ja muihin niin kuin tällaiseen niin kuin 

kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. Mitä nyt sitten käytettäisiin (investointeja) niin tuota 

varmasti pidemmällä aikavälillä tulee näkymään positiivisella tavalla. Niin kuin väestön tuota 

niin terveydessä.” 

 

Korona-pandemia on vaikuttanut Suomessa ihmisten kuluttamiseen ja liikkumiseen 

huomattavasti. Osalla aloista työn määrä on vähentynyt ja toisaalla taas kasvanut. 

Talousnäkökulmaan liittyy myös huomattavia taloudellisia riskitekijöitä niillä aloilla, joiden 

toimeentulo on välittömästi tai välillisesti sidottu kulutukseen. (Savela 2015.) 

Henkilökohtaisten valintojen kuten auton vaihtovälin pitkittäminen tai käyttötarpeen 

vähentyminen ja siirtyminen pyöräilyyn tai julkisten kulkuneuvojen käyttöön vaikuttaisi muun 

muassa autokauppojen toimintaan ja vähentäisi verotuloja. Tämä kompensaatio voisi sitten olla 

esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden väheneminen hyvinvoinnin kasvaessa kuten on 

kuvattu edellisessä kappaleessa. 
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Hankintanäkökulmasta suurempi taloudellinen panostaminen korjausrakentamiseen edellyttäisi 

päätöksentekoa ja vaatisi samalla suunnittelun lisäämistä hankkeiden ja niiden ilmastoasoiden 

edistämisessä. Kuitenkin laatuun ja elinkaaren pidentämiseen panostaminen toisi pitkän 

aikavälin tarkasteluissa vähempipäästöisyyden lisäksi huomattavia säästöjä ja mahdollistaisi 

Järvenpään kaupungin kasvun myötä muiden investointien toteuttamista. 

 

Yhteistyön osalta esille tulivat myös talouden tasapaino infrarakentamisessa. Kaupungin 

tärkeimpänä yhteistyökumppanina toimii Järvenpään Vesi, joka rahoittaa toimintansa ja 

investointinsa vesi- ja jätevesiverkoston käyttö-, perus-, liittymis- ja palvelumaksuilla. Vesi on 

velaton organisaatio, mutta olisi vaihtoehtoisesti halukas ottamaan myös velkaa, mikäli pitkän 

aikavälin tuotoksena syntyisi peruskorjattua verkostoa, jonka elinkaari olisi nykyistä 

peruskorjausvelkaa kasvattavaa verkostoa laadukkaampi. Suurimmat verkostoon liittyvät 

puutteet liittyvät 1970–1980-lukujen kasvuun ja tällöin rakennettuihin verkostoihin, joiden 

elinkaari on lopuillaan. 

Talouden näkökulmasta tarkasteltuna infrarakentaminen ja ilmastobudjetti ovat Järvenpään 

kaupungille myös kaupunkistrategian mukaisia pito- ja vetovoimatekijöitä. 

Infrarakentamisen ilmastobudjetilla on merkittävä osa Järvenpään taloudessa. Järvenpää 

kasvaa ennusteiden mukaan (kohta 1.2.1) tulevina vuosikymmeninä voimakkaasti. 

Talousnäkökulmasta myös kulut kasvavat sekä kasvun, että lisääntyvien vaatimusten myötä. 

Järvenpään kaupungilla on mahdollista saada avustuksia ympäristötekijöiden huomioimisessa 

rakentamisessa. Uusilla asuinalueilla Valtion asuntorahaston myöntämä niin kutsuttu ARA-

rahoitus on valtion tukea asuinalueen tehokkaalle rakentamiselle ja suunnittelulle. 

 

Taloudellisesti tarkasteltuna infrarakentamisen Ilmastobudjetin tarkastelujakso koetaan 

päätöksenteon kannalta samaksi kuin infrarakentamisen investointiohjelma. Infrarakentamisen 

ilmastobudjetin tarkastelujakso voi siis ulottua yli valtuustokausien yhden valtuustokauden 

ollessa 4 vuotta, kuten muukin infrarakentamisen investointiohjelma.  Investointiohjelmaa 

tarkastellaan aina 10 vuodeksi eteenpäin. 
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5.5 Suunnittelu 

Suunnittelu muodostaa ison osan hankkeista ja kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on tullut 

esille, suurimmat päätökset myös tulevaisuuden ilmastoteoista päätetään suunnitteluvaiheessa 

(3.1.3). Suunnittelun yhteydessä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat sekä hankkeen päästöihin, 

elinkaaren aikana syntyviin jätteisiin ja kiertotalouteen. Suunnittelun etenemisen myötä 

saadaan tietoa hankkeen elinkaarivaikutuksista. Samalla suunnittelun yhteydessä muodostetaan 

käsitys siitä, mitkä hankkeen kustannukset ovat eli laaditaan kustannusarvio. Kustannusarvion 

ja muiden varausten pohjalta muodostetaan myös lopullinen investointiohjelma, jota 

tarkennetaan hankkeiden suunnitelmien tarkentuessa kilpailutusta ja toteutusta varten. 

 

Teknis-taloudellinen näkökulma korostuu suunnittelussa. Oikea ajoitus suunnittelussa ja 

toteutuksessa on tärkeää myös resurssiviisauden kannalta. Ilmastovaikutusten arviointiin tulisi 

tehdä enemmän selvitystyötä materiaalien kierrätettävyyden ja kiertotalouden kannalta, mikäli 

korjausrakentamisessa haluttaisiin vaikuttaa päästöjen ja jätteiden syntyyn hankkeen aikana. 

Suunnittelun tueksi on hankittu ohjelmiston lisäosa, jota voidaan hyödyntää laskettaessa 

päästöjä. Uusissa kohteissa ohjelman käytöllä voidaan vaikuttaa ilmastovaikutusten arviointiin 

jo kaavoitusvaiheessa. Ohjelmiston avulla saadaan sekä yksittäisiä, että uusia alueita koskevaa 

tietoa kustannus- ja päästövaikutuksista. Selvitettäviä asioita on vielä, pystyykö ohjelma 

auttamaan elinkaarivaikutusten arvioinneissa laaja-alaisemmin, mahdollisesti 

kompensaatiolaskelmissa. Infrarakentamisen epävarmuustekijöitä ovat myös ilmastopäästöjen 

laskennan osalta muuttuvat tekijät, kuten pilaantuneet maa-ainekset tai muut tekniset 

muutokset, jotka tulevat usein esille vasta rakentamisvaiheessa. Suunnittelulla voidaan 

kuitenkin vaikuttaa myös valittaviin materiaaleihin ja niiden kuljetusmatkojen minimointiin ja 

tätäkin kautta välillisesti hiilidioksidipäästöihin. 

 

Eri hankkeiden ajoituksilla on merkitystä esimerkiksi kiertotalouden kannalta. Eri aikainen 

ajoitus johtaa usein siihen, että maamassoja joudutaan kuljettamaan kaatopaikoille ja 

vastaavasti toisessa kohteessa maa-aineksia ajetaankin takaisin kohteeseen. Selkeä toimintatapa 

-tai järjestelmä voisi edesauttaa maa-ainesten tehokkaampaa käyttöä eri kohteissa. 

Kiertotalouden hyödyntämistä tulisi myös tulevaisuuden rakentamisessa selvittää tarkemmin. 

Uusien materiaalien elinkaari on myös eräänlainen arvoitus. Miten esimerkiksi jätelasista tehty 

maaperän kevennysmateriaali käyttäytyy, kun sen elinkaari tulee täyteen tai voiko sitä edelleen 
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kierrättää? Kierrätysmateriaalien nimellä kulkevat rakennusmateriaalit voivat myös muuttua 

jätteeksi ja tiedossa ei ole, miten niitä tulevaisuudessa käsitellään kiertotaloudessa edelleen 

uudelleen kierrätettävinä materiaaleina.  

 

”Voitaisiin näitä tuota materiaaleja tai rakenteita käyttää, että se on sellainen asia mihin 

pitäisi varmaan niinku kokonaisvaltaisesti panostaa enemmän ja pohtia tarkemmin, että miten, 

minkälaista tutkimusta tai selvitystyötä tämä vaatii ja mitkä materiaalit on oikeasti semmoisia, 

jotka voidaan uudelleen käyttää ja sitten niinku lähteä purkamaan sitä sen kautta ehkä 

tarkemmin.” 

 

Peruskorjauskohteiden ja uudiskohteiden osalta suunnitellaan jo nyt laadukkaasti 

määräykset huomioiden. Peruskorjauskohteissa maaperään liittyneet muodonmuutokset, kuten 

painumat ovat jo syntyneet ja peruskorjauksella saavutetaan sama laatutaso kuin 

uudisrakentamisessa. Rakentamista toteutetaan myös samojen normien ja määräysten pohjalta 

sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Uudisrakentamisen suunnittelussa maaperän olosuhteet 

edellyttävät myös tarkkoja pohjatietoja, joiden pohjalta erilaiset kevennys- ja tukirakenteet 

suunnitellaan. Etukäteen tehtävillä selvityksillä on suuri vaikutus myös rakentamisen 

elinkaareen ja kustannuksiin. Erityisesti vesihuollon putkistojen toimivuus ja painumattomuus 

edellyttävät edellä mainittuja toimenpiteitä, joilla taataan laadukas, turvallinen ja toimiva 

vesihuolto vuosikymmeniksi. 

 

Maankäytön tehostaminen ja alueiden täydennysrakentaminen ilman uuden infran 

rakentamistarvetta on myös resurssiviisas toimi päästöjen vähentämisessä. Hulevesien 

hallinnan näkökulmasta tarkasteltuna täydennysrakentaminen voi kuitenkin estää tilaa vieviä 

luonnollisia imeytyskenttiä ja edellyttää myös infran täydennysrakentamista. Ilmastonmuutos 

ja rankkasateiden lisääntyminen aiheuttaa sekä hulevesien poisjohtamiselle, että käsittelylle 

haasteita. Näitä ovat epäpuhtauksien joutuminen vesistöihin, eroosio rankkasateissa ja 

viivytysratkaisujen puuttuminen.  

 

Ongelmaksi voi muodostua myös liian tiivis rakentaminen, jossa ei ole huomioitu esimerkiksi 

luonnonmukaisia vihreitä alueita, joissa luonnonmukainen hulevesien hallinta toimisi 

tehokkaammin. Vaihtoehtona voidaan kuitenkin toteuttaa maanalaisia viivytysratkaisuja 
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esimerkiksi viivytyssäiliöitä, ylimitoitettuja putkistoja tai muita teknisiä ratkaisuja. 

Kompleksisuus aiheuttaa myös haasteita eri osa-alueiden hallinnalle ja ympäristöasioiden 

huomioimiselle.  Tiivis lisärakentaminen saattaa aiheuttaa myös vesihuollon aiempina 

vuosikymmeninä rakennetuille putkistoille kapasiteettiongelmia. 

 

Luonnon monimuotoisuus tuli esille aineistossa hulevesien hallinnassa. Viivyttämällä veden 

virtausta luonnollisissa paikoissa, voidaan vaikuttaa kasvillisuuteen, vesistön puhtauteen ja 

täten vaikuttaa myös ympäristöarvoihin. Myös työmailla, joissa syntyy epäpuhtauksia ja 

vesistöjä rehevöittäviä kiintoaineksia, tulee huomioida hulevesien hallinta.  Tämän osalta 

tehdään kehitystyötä infran rakennuttamisorganisaation kanssa. 

 

Hulevesien ympäristövaikutusten tarkempi tutkimus voisi mahdollistaa pidemmällä aikavälillä 

ympäristövaikutusten arviointia, jossa saataisiin vertailukelpoisia tuloksia hulevesien hallinnan 

ratkaisuista. Vertailutietoa voitaisiin tuottaa mittaamalla, miten luonnonmukaiset tai rakennetut 

hulevesiratkaisut toimivat ja mitkä ovat niiden ympäristövaikutukset. Samalla voitaisiin 

arvioida, mitä vaikutuksia elinkaaren pidentämisellä olisi esimerkiksi kustannussäästöihin, joita 

mahdollisesti syntyy. 

 

Pyöräilyn ja päästöttömien liikkumismuotojen kehittäminen on yksi merkittävä toimi 

päästöjen vähentämisessä. Pyöräilyn mahdollisuuksien parantaminen mahdollistaa 

monipuolisen päästöttömän liikkumisen. vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä tähtäimellä 

Suunnittelussa tehdään myös tulevaisuuden varauksia päästöttömyyteen. Esimerkkinä 

sähköautojen latausmahdollisuuteen varaudutaan pysäköintialueilla rakentamisen yhteydessä 

tekemällä varausputkia sähköauton latauspisteelle. Tällä mahdollistetaan tulevaisuudessa 

rakentaminen ilman, että pysäköintialuetta pitää enää rikkoa jälkikäteen. 

 

Resurssiviisauden tavoitteiden osalta päästöjä pystytään varmaankin pienentämään, mutta vielä 

ei ole määritelty keinoja, mitä toimintatapamuutoksia tarvitaan ja ovatko toimet riittäviä. 

Päästölaskennoissa suunnitteluyhteistyötä tehdään yhdessä kaavoituksen kanssa. 

Ilmastotekojen vaatimuksia ei ole edellytetty ostopalveluina teetettävässä suunnittelussa. Asia 

pitäisi huomioida kilpailutusten yhteydessä, kun puitesopimuksia uusitaan. 
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Jo suunnitteluvaiheessa tehdään päätöksiä siitä, miten ilmastoasiat huomioidaan tulevassa 

infrarakentamisen hankkeessa. Tämä päätöksenteko tapahtuu tiedon, yhteistyön, pohdinnan ja 

ohjelmistojen tekemän laskennan pohjalta. Vaihtoehtotarkastelut voivat tulevaisuudessa olla 

edellytys sille, että päätöksenteossa voidaan arvioida eri hankkeita ja niiden 

ympäristövaikutuksia, sekä tehdä resurssiviisaita hankintoja. Yhteistyö ilmastoasioissa 

korostuu organisaatiotasolla kaavoituksen, hankinnan, rakennuttamisen ja ulkopuolisilta 

ostettavien palveluiden yhteensovittamisessa. 

 

5.6 infrarakentaminen 

Infrarakentamisessa suunnittelu ja hankinnat konkretisoituvat valmiiksi käytettäväksi kaduksi 

tai tilaksi, joita käyttävät sadat tai jopa tuhannet ihmiset päivittäin. Valmis rakenne voi toimia 

pitkään päästöjä aiheuttamatta, toimia hiilinieluna tai mahdollistaa esimerkiksi päästöttömän 

liikkumisen. Kaupunkitilan osana infrarakenteella on myös hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. 

Infrarakentamisen hankkeet jakautuvat kilpailutettaviin rakennushankkeisiin ja oman 

henkilöstön rakentamisen hankkeisiin. Rakennuttajakonsultit hankintaan lisäksi ulkopuolisten 

urakoiden valvontaan. Ulkopuolisissa urakoissa yritykset vastaavat rakentamisesta ja 

palkkaavat urakkaan tarvittavan työvoiman. 

 

Resurssiviisauden osalta infrarakentamisen suurin yksittäinen ilmastoa rasittava tekijä liittyy 

maa-aineksiin ja niiden siirtoon. Kaivettavista maa-aineksista suuri osa päätyy ylijäämämaaksi, 

joka joko kierrätetään jossain muussa maarakentamisessa tai toimitetaan maankaatopaikalle 

täytteeksi. Maa-ainesten välivarastointi olisi tehokkaampi vaihtoehto, mutta puhtaidenkin 

poistettujen maa-ainesten muuttuminen jätteeksi aiheuttaa sen, ettei niitä voida välivarastoida 

kuin tietyn ajanjakson, koska pidempi varastointi edellyttää ympäristölupaa. Välivarastoinnissa 

maa-aineksia voi säilyttää noin vuoden, muutoin säilytyspaikka voidaan luokitella 

maankaatopaikaksi ja ympäristölupavaatimus tulee tällöin esille. Maa-ainesten varastointi on 

ongelmallista, koska sen soveltuvuudesta tai puhtaudesta ei ole tietoja. Kustannusero 

kierrätetyn maa-aineksen osalta voi olla myös tosi pieni standardisoituun paikalle kuljetettuun 

maa-ainekseen verrattuna. Pelkästään resurssiviisauden kannalta mietittynä marginaalinenkin 

hyöty voitaisiin saavuttaa pienellä rahallisella panostuksella, jonka avulla välivarastointia 

voitaisiin pitkittää. Tällöinkin maa-ainesten uusiokäytön tulisi kohdistua pääpiirteissään maa-
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aineksen syntypaikan läheisyyteen, jotta siirto- ja kuljetuskustannukset ja tätä kautta myös 

päästöt olisivat vähäiset ja toimintamalli ei kilpailisi uuden maa-aineksen kanssa. 

 

”Isoimmat asiathan on tehty jo suunnittelussa ja siinä kohtaa, kun on niin kun valitaan 

esimerkiksi materiaaleja mitä käytetään. Mehän ei rakentamisessa oikeasti vaan niitä enää 

valita juurikaan. Valitaan ehkä työskentelytapoja.” 

 

Rakentamisvaiheessa suunnittelu- ja elinkaarivalinnat on jo tehty. Suurin painopiste 

resurssiviisaudessa kohdistuukin työtapoihin ja niiden pohjalta tehtäviin ympäristöystävällisiin 

valintoihin. Valvonta toimii eräänlaisena ulkopuolisen työn toteutuksen pelotteena. Jos 

laiminlyöntejä esiintyy, ne on sopimuspohjaisesti sanktioitu ja toimivat eräänlaisena pelotteena 

urakoitsijoille. Toisaalla urakoitsijat pyrkivät tekemään työnsä mahdollisimman edullisesti ja 

kustannustehokkaasti voittoa tavoitellen. Kalliimmat ympäristöä säästävät ratkaisut voivat olla 

perusteltuja, jos ympäristötavoitteet täyttyvät. Samalla määräykset voivat tulevaisuudessa 

edellyttää esimerkiksi ajoneuvokalustolta päästöttömyyttä tai muita teknisiä ratkaisuja. 

 

Infrarakentamisen kiertotaloudessa vanhat rakennusmateriaalit ovat myös ongelmallisia. Ylös 

nostettavasta betonirenkaasta tulee jätettä, jonka toimitus kaatopaikalle painon mukaan 

laskutettuna tekee tuotteesta uushankintahintaa kalliimman. Markkinat hoitavat joissain 

tapauksissa kierrätettävät materiaalit, esimerkiksi puhtaita betonituotteita murskataan ja 

käytetään uudelleen esimerkiksi infrarakentamisessa. Samoin maassa olevien vesijohtojen ja 

viemärien osalta muovisten osien kierrätys ei ole vielä riittävän organisoitunutta. 

 

Ostopalveluiden ongelmana ovat muun muassa päästövaatimukset kaluston ja muiden 

tekijöiden osalta. Infra-alan yrittäjien ilmastotietoisuus ja -sitoutuneisuus täyttyy ajoneuvojen 

päästörajojen puitteissa, mutta näitä tiukemmat ympäristövaatimukset voisivat karsia 

tarjouksen jättäviä urakoitsijoita tai nostaa urakkahintoja, koska ne eivät ole lakisääteisiä 

vaatimuksia. Kuljetusten määrän vähentäminen esimerkiksi työmaalla voisi olla yksi tärkeä 

tekijä päästöjen vähentämisessä. Kiertotalouden näkökulmasta maamassojen ja materiaalien 

siirto kuten poisajo ja uusien massojen ajo työmaalle on kuitenkin merkittävä ympäristötekijä. 

Ympäristötavoitteet pitäisi huomioida erikseen jokaisessa hankkeessa toteutuksen osalta, 

hankkeiden poiketessa toisistaan. Nykyisellä henkilöstökapasiteetilla hankekohtaista työmaan 
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tavoiteasettelua ilmastotekijöiden osalta ei vielä sen työllistävän vaikutuksen vuoksi pidetä 

mahdollisena edellä mainittuja pienimuotoisia kalusto- tai muita ilmastovaatimuksia lukuun 

ottamatta. 

 

Infrarakentamisessa tarvittaisiin paljon enemmän ilmasto-osaamista ja -tietoutta. Verrattaessa 

yrityksiin, kiinteistöjen rakentamiseen ja teknologian kehittymiseen, infrarakentamisen toimiin 

ilmastotekijät vaikuttavat viimeisinä. Resurssiviisauden tiekartan (Järvenpää 2020a) mukaisista 

tavoitteista ja niihin pääsemisestä ei ole riittävästi tietoa. Myös se, voidaanko tavoitteisiin 

pääsyyn investoida enemmän eli käyttää vaatimustason täyttämiseen rahaa on epäselvää. 

 

Infrarakentamisen yhteydessä päästöjen kompensaatio voisi olla yksi tapa kompensoida 

infrarakentamisesta aiheutuvat päästöt. Laskennassa vaikeutena voi kuitenkin olla, että 

päästökompensaatioita käytetään jo Järvenpään kaupungissa alueellisella tasolla ja niitä ei 

voida päällekkäin käyttää yksittäisen hankeen päästöjen kompensoinnissa. Nykyisenkin 

rakentamisen osalta voidaan todeta, että lisärahoituksen turvin hankkeiden päästöjä 

pystyttäisiin pienentämään. Lisärahoituksen turvin voitaisiin hankkia ympäristöystävällisempiä 

työkoneita, kestävämpiä materiaaleja, lisätä valvontaa ja välitarkastuksia tai tehdä muita 

ympäristötekoja, jolla hankkeen elinkaarta saataisiin kestämään pidemmän ajanjakson tai 

ylläpitokuluja voitaisiin pienentää.  

 

5.7 kunnossapito 

Infrarakentamisen jälkeen yleinen alue, kuten katu tai puisto luovutetaan Järvenpään kaupungin 

kunnossapidolle ja siitä tehdään kunnossapitopäätös. Alue, jota kunnossapidetään sisältää 

elinkaareltaan erilaisia rakenteita, joita päivittäin kuljetaan, aistitaan, haistetaan, nähdään, 

tunnetaan ja kuullaan kukin päivittäisten toimien ja aistien mukaisesti. Julkinen ympäristö 

muodostaa myös sosiaalisen tilan. Kunnossapidon osalta koettu ympäristö on osa 

hyvinvointiamme. Yleisten alueiden infran kunnossapidon osalta suurin yksittäinen tehtäväalue 

on kunnossapidon ulkoistamisen mukanaan tuoma tilaajavalvonta. Järvenpään kaupunki 

ulkoisti yleisten katujen ja viheralueiden kunnossapidon vuonna 2019 ja valvoo työn tilaajana 

urakan toteutumista sopimuspohjaisesti. 
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Ylläpidon sopimuksiin on kirjattu ympäristövaatimuksia, mutta resurssiviisauden 

näkökulmasta asioita ei ole tuotu erikseen sopimuksissa esille. Tämän asian voi kuitenkin 

huomioida sopimuksia uusittaessa tai uusien sopimusten kanssa. Ympäristöasiat sopimuksissa 

ovat olleet esimerkiksi ympäristöjärjestelmiin tai standardeihin liittyviä vaatimuksia, sekä 

ympäristö-, ja muun lainsäädännön toimijalta edellyttämiä asioita. Kunnossapidon toiminnoissa 

ostopalveluina tehtävissä hankinnoissa korostuvat samat tekijät kuin infran rakentamisessakin. 

Käytettävillä koneilla ja laitteilla on päästöjen osalta euro -luokituksen mukaisia vaatimuksia, 

jotka ovat myös urakoitsijoille selvillä hyvin. Vaatimuksia myös noudatetaan ja valvotaan. 

Muiden vaatimusten osalta ostopalveluille on ominaista, että minimivaatimukset ovat kuitenkin 

niitä, joiden mukaan urakoitsijat toimivat, kuten myös infran rakentamisessa. 

 

Järvenpään eri alueilla on kunnossapitoluokitukset, joiden mukaan yleisiä alueita huolletaan. 

Kunnossapitoluokituksen mukaan enemmän käytetyt pääväylät ja reitit ovat tiheämmän 

kunnossapidon piirissä ja asuin- sekä reuna-alueilla hoitoluokituksen mukaan tehtävät 

hoitotoimet ovat harvemmat. Kunnossapidon vaikutuksia päästöjen osalta ei ole arvioitu 

erikseen. Kunnossapidossa resurssiviisauden näkökulmasta tärkeää on yleisten alueiden 

jätehuollon järjestäminen. Samalla kehittämisen näkökulmasta optimointi eri toiminnoissa 

voisi ratkaista myös resurssiviisauden ongelmia. Jäteastioiden tyhjennysvälit, jätteiden 

kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot ja niiden päästöttömyys, kierrätysratkaisut ja 

kiertotalouden edistäminen voitaisiin liittää resurssiviisauteen mukaan. Jätettä syntyy myös 

hiekoitushiekasta, joka kerätään keväisin pois. Hiekoitushiekan kierrätyksestä ei myöskään ole 

saatu hyviä kokemuksia, koska kadulle levitettyyn hiekkaan sitoutuu jätettä, ennen kuin se 

kerätään pois.  Tällä hetkellä Jätteiden vastaanotossa ei saada erillistä tietoa siitä, kuinka paljon 

kaupungin yleisiltä alueilta on syntynyt jätettä tai mitä jätettä se on ollut. Kokonaisuutena 

jätehuoltolaitos toimittaa kuitenkin vuosittain raportteja kokonaismääristä. 

 

Katuvalaistuksen osalta verkoston kunnossapidossa vaikutetaan uusittavien ja hankittavien led-

valojen avulla energiatehokkuuteen ja tätä kautta myös ilmastoon vähäisemmän 

yksikkökohtaisen energian tarpeen myötä. Muita resurssiviisautta edistäviä toimia ovat 

varautuminen sähköautojen lataukseen yleisillä pysäköintialueilla. (5.3). Katuvalaistuksen 

kunnossapito kuuluu osaksi yleisten alueiden kunnossapitoa. Korjattavien ja uusien valaisimien 

rakennuttaminen on infran rakentamispalveluiden vastuulla. Sähköautojen latausverkko ei ole 
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vielä niin kehittynyt, että kaupungissa olisi päätetty siitä, miten verkostoa kehitetään ja kuka 

sitä ylläpitää, mutta pilottikohteita on suunnitteilla. 

 

Ylikulutusta pystyy jonkin verran säätelemään ylläpidon ollessa ulkoistettu. 

Huoltosopimuksissa on tarkkaan määritelty eri tehtävät ja reitit sekä muut tekijät. Muuttuvat 

sääolosuhteet ovat kuitenkin sen kaltaiset, ettei päästöjä voida tarkkaan arvioida etukäteen. 

Kaupungin viheralueet voisivat toimia tulevaisuudessa kompensoivina hiilinieluina suoraan 

infrarakentamiselle ja kunnossapidolle. Kaupungin pysyviä hiilinieluja ovat muun muassa 

luonnonsuojelualueet. 

 

Elinkaarivaikutus ylläpidossa jakautuu moneen osaan. Ympäristön ja laitteiden kuluminen, 

ilkivalta, käyttäjämäärät, sääolosuhteet ja monet tekijät vaikuttavat siihen, miten suunniteltu 

resurssiviisaus toteutuu. Kunnossapitotoimilla voidaan vaikuttaa huomattavalla tavalla 

elinkaareen. Kaupunkitekniikan avainalueella sen tärkeimmällä yhteistyökumppanilla 

Järvenpään vedellä on kunnossapito- ja huoltotoimia, joita ratkotaan sekä yhdessä, että 

itsenäisesti omissa hankkeissa. 

 

”Sillä (Elinkaarella) taataan se, että pysyisi pidempänä se aikajana, että milloin tarvitsee sitten 

peruskorjausta, että pystyisi pelkästään näillä huolto- ja kunnossapitotoimilla pitämään sitä 

infraa kunnossa. Kun olisi siellä alussa huomioitu ne nämäkin (elinkaari) asiat sitten 

suunnittelussa.” 

 

5.8 Ympäristöjohtaminen ja päätöksenteko 

Ilmastotekijöihin liittyvässä päätöksenteossa toimintaympäristöllä ja -kulttuurilla on vaikutusta 

asioiden toteutukseen. Ihmisten arjessa resurssiviisaus ymmärretään usein jonain tavalliseen 

arkeen liittyvänä asiana, roskien lajitteluna tai vastavana. Tämän vuoksi myös resurssiviisauden 

toimia tulisi tuoda esille konkreettisesti ja ymmärrettävästi sekä kuntalaisille, että päättäjille. 

Taloudelliset ja poliittiset toimet perustuvat pitkälle Järvenpään kaupunkistrategiaan. 

Ilmastotekijöissä avoin keskustelu on tärkeää. Keskustelussa ympäristö tulee huomioida osana 

kokonaisuutta. Järvenpään kaupungin työntekijöiden keskuudessa ympäristöasioiden tulee olla 

tiedostettuja ja näkyvä osa kaikkien työtehtäviä. Ympäristötekijät tulee pystyä esittämään 

ymmärrettävällä ja järkevällä tasolla myös infrarakentamisessa. 
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Usein Infrarakentaminen näyttäytyy päättäjille hämyisenä, epätietoisena asiana ja esimerkiksi 

hulevesien käsittelyn merkitystä resurssiviisaana toimena ei aina ymmärretä. Ymmärryksen 

lisääminen päätöksentekijöiden keskuudessa auttaisi käsittämään asioiden tietynlaista 

yksinkertaisuutta. esimerkiksi hulevesien hallinnassa kyse on puhtaammista järvistä tai tulvien 

välttämisestä. Moni ympäristöön liittyvä tekijä vaikuttaakin useaan eri asiaan. Päätöksenteon 

tueksi kaivataan myös vertailtavia tietoja. Mitä jos tehdäänkin toisenlainen päätös, mitä se 

maksaa ja onko se ympäristö säästävämpi? Mitkä ovat hankkeen ympäristövaikutukset, jos? 

Mitä muita arvoja on huomioitava? Vertailukelpoisuus tulee säilyttää, jotta voidaan edistää 

resurssiviisautta. 

 

”Poliitikkojen tehtävä on tehdä niitä arvovalintoja. Se on nimenomaan sitä. Ja viranomaisten 

pitäisi enemmän esittääkin niitä vaihtoehtoja.” 

 

Päätöksenteossa korostuvat arvot. Nykypäivänä arvojen puuttuminen voi myös muuttaa 

julkista keskustelua. Päätöksenteon arvovalinnoissa korostuu myös taloudellisten seikkojen 

huomioiminen. Esimerkkinä resurssiviisaamman rakentamisen myötä elinkaaren 

pidentyminen hankkeen kustannusten noustessa laittaa myös päättäjän punnitsemaan arvoja. 

Valitaanko taloudellisempi vai resurssiviisaampi vaihtoehto ja tätä kautta mahdollisesti myös 

pidemmällä aikavälillä tarkasteltava vaihtoehto? 

 

Kaupunkitekniikan rooli hankkeiden toteuttajana on merkittävä ilmastoasioiden 

edistämisessä ja Järvenpään resurssiviisaustyössä. Samalla kaupunkitekniikka avainalueena 

voi toimia ilmastoasioiden vakiinnuttamisessa ladunavaajana. Vastaavasti kaavoituksessa 

käydään usein pitkäaikaisia arvokeskusteluja jo valmisteluvaiheessa. ja täten myös luodaan 

puitteita tulevaisuuden ympäristötyölle. Konkreettinen näkyvyys tuo kuitenkin merkittävyyttä 

ja innostaa myös muita ilmastotyöhön.  

 

Ympäristöasioihin liittyvässä varautumisessa kaavoituksen avulla pyritään varmistamaan, että 

alueen käyttö ja esimerkiksi maa-ainesten hyödyntämiseen on varauduttu kaavoituksella. 

Kaavoituksella voidaan myös tehdä suurimmat virheet, jos näihin ei varauduta. Kaavoituksessa 

huomioidaan siis monta näkökulmaa. Maapörssiajattelu on esimerkki siitä, miten maamassoja 
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voidaan hyödyntää kaavoituksen ja infrarakentamisen suunnittelun kautta. Tutkimustyön 

merkitys korostuu nykyisin. Toivottavaa olisi kuitenkin koota ne konkreettiset toimet ja hakea 

ihmisille ymmärrettävää kieltä, kun asioita käsitellään tai niistä keskustellaan. Näkyvää ja 

ymmärrettävää toimintaa voidaan edistää myös organisaatioin sisällä vaikkapa kaavoituksessa 

ja maankäytössä osana infran suunnittelua. 

 

Infrarakentamisen ilmastobudjetti pitäisi esitellä päättäjille osana resurssiviisauden 

kehitystyötä, jonkinasteisena pilottina, jota voidaan sitten kehittää organisaation tarpeita 

vastaamaan. Viranhaltijathan valmistelevat asioita, mutta arvokeskustelu on käytävä 

päätöksentekijöiden kanssa (Orsi 2021). Päätöksenteko kaupungeissa tehdään valtuustossa, 

hallituksessa ja lautakunnissa. Päätöksentekoa varten operatiivisesta toiminnasta vastaavat 

viranhaltijat valmistelevat päätöksiä päätöksentekijöille. Tiedon tuottamisen tärkeys 

päätöksentekovaiheessa korostuukin aineistossa.  

 

Ympäristötekijöiden esittely on osa ympäristöjohtamista. Se miten asiat päätöksentekijöille 

esitellään ja minkä mielikuvan kukin asiasta saa, ratkaisee usein myös sen, miten 

ympäristötekijät kokonaisuudessa huomioidaan. Samalla myös esittelijän, oli hän minkä 

tahansa palvelualueen johtaja tai asiantuntija, tulee olla tietoinen Järvenpään kaupungin 

tavoitteista ja toimia niiden mukaisesti. Samalla päätöksentekoa helpottaa ja on järkevää tuoda 

ilmastotekijät esille. Samalla tulee myös kertoa, miksi hanke toteutetaan tietyllä tavalla, ilman 

ylisuoritusta. Kestävä kaupunkikehitys ei aina ole edes kustannuskysymys tai resursseja vievä. 

Toisaalta usein ääripääkeskustelussa tulee esille, ettei hiilineutraaliutta kannata tavoitella, 

koska se maksaa enemmän, vaikka näin ei olisikaan. 

 

Mitattavissa olevaa tietoa arvostetaan aina päätöksenteossa. Säästöt eivät kaikilta osin ole 

ratkaisevia päätöksenteossa. Kun päätös on tehty, voidaan arvioida ja seurata, miten mittarit 

toteutuivat ja miten valinta vaikutti esimerkiksi päästöihin tai kompensaatiotarpeeseen. 

 

Elinkaarivaikutuksia voitaisiin tuoda enemmän päättäjille tiedoksi. Esittelijöiden, jotka 

asiaa esittelevät, tulisi tuoda vaihtoehtotarkasteluja, miten valinnat vaikuttavat elinkaareen ja 

mikä niiden kustannusvaikutus (hintalappu) on.  Resurssiviisauden näkökulmasta taloudelliset 

voimavarat voidaan aina saavuttaa, mikäli kokonaistaloudellisesti voidaan osoittaa hankkeen 
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elinkaaren vaikutus kustannuksiin. Toisaalta hankkeita rahoitetaan velkarahalla, jota 

kaupungilla tulee aina olemaan. Kaupungin velkaa ei usein käsitetä ja virheellisesti toimintaa 

luullaan rahoitettavan tulorahoituksella, jota tulee verorahoista. Jos velkarahaa käytetään 

kannattaviin investointeihin, taloudellinen liikkumavara löytyy aina ja se on perusteltua 

kannattavuusnäkökulma huomioiden.  

 

”Ihmiset vähän vääristyneesti ajattelee, että kaikkina aikoina kaikki olisi ikään kuin myös 

tulorahoituksella, vaan ei ole koskaan ollut. Siellä (taloudessa) on aina velkaa ja kaupunki ei 

niitä koskaan pysty maksamaan pois. Jos se käytetään silleen, ikään kuin kannattaviin 

investointeihin, se on itse asiassa viisasta.” 

 

Resurssiviisauden osalta Järvenpään päätöksenteossakin toteutetaan eri suuruisia toiveita. 

Miljoonia maksava hanke on joillekin tärkeä, toiset kaupunkilaiset haluavat lisää roska-astioita, 

joiden kustannusvaikutus on pieni, mutta merkitys paikallisesti korostuu. Ympäristöön liittyvät 

toiveet eivät aina ole suuria. Kaupunkilaisten kanssa käydyt keskustelut ovat usein konkreettisia 

toiveita, kuten rakennetun ympäristön viihtyisyyteen tai siisteyteen liittyviä tai esimerkiksi 

lähiympäristön turvallisuuteen liittyviä toiveita. 

 

”Kun kuntalaisten kanssa käydään keskusteluja, niin usein on hyvin niinku konkreettisia 

asioita, vaikka jonkun rakennetun ympäristön viihtyisyyttä tai siisteyttä tai esityksiä 

turvallisuuteen tai niin edespäin.” 

 

Keskusteluissa ihmisten kanssa tulee esille myös ilmastoasioiden kyseenalaistaminen. Miksi 

tehdä töitä ilmastoasioiden eteen, kun niillä ei maailman mittakaavassa ole merkitystä? 

Perusteluja myös tämäntyyppisille kysymyksille tulee olla. Hyöty ja sen kuvaaminen on tärkeää 

myös päättäjille. Toisaalta voi myös perustella, että se on järkevää. Järkevää ja hyödyllistä 

tehdä, vaikka tekeminen ei suoraan vaikuttaisikaan näkyvästi. Varsinkin silloin, jos tekemisellä 

ei ole taloudellista vaikutusta, peruste voi olla riittävä. Ilmastotietouden kasvaessa ihmiset myös 

osaavat tuoda resurssiviisauteen liittyviä asioita esille. 
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6 TULOKSET JA YHTEENVETO 

6.1 Tulokset 

Tulokset vastasivat konstruktiivisen tutkimuksen hypoteettista oletusta siitä, että 

tutkimusongelma voidaan ratkaista. Tämän tutkimuksen edetessä selvisi, ettei 

infrarakentamisen ilmastobudjetille ole mitään selvää yhtenäistä standardia tai mallia. Tieto 

mahdollisti tuloksen, jonka pohjalta voitiin muodostaa vapaamuotoinen malli kuvion 11 

mukaisesti.  Järvenpään kaupungin resurssiviisauden tiekartta voidaan jakaa pienempiin osiin 

esimerkiksi toimenpideohjelmien muodossa. Infrarakentamisen ilmastobudjetti toimii 

tutkimuksen jälkeen eräänlaisena prototyyppinä, jota voidaan testata mahdollisena mallina 

koko Järvenpään kaupungin ilmastobudjetille. Uutta tietoa saadaan päivittäin ja tieto 

ilmastoasioissa kasvaa koko ajan (IPCC 2021). Luotujen mallien ja menetelmien tulee 

tämänkin vuoksi olla joustavia ja modifioitavissa eri tarkoituksiin. 

 

6.2 Infrarakentamisen ilmastobudjetin malli 

Infrarakentamisessa tarvittaisiin paljon enemmän ilmasto-osaamista ja -tietoutta. Sama asia tuli 

aineistossa ja sen eri teemoissa esille toistuvasti. Myös tieto siitä, voidaanko ilmastotavoitteisiin 

pääsyyn investoida taloudellisesti enemmän eli käyttää vaatimustason täyttämiseen rahaa on 

epäselvää. Infrarakentamisen ilmastobudjetti kaipaa tietoutta siitä, miten sitä toteutetaan, sekä 

mitkä ovat käytettävissä olevat resurssit. (Infrarakentaminen.) Samalla sekä kiertotalouden 

edistäminen, että elinkaaren pidentäminen ovat investointeja edellyttäviä toimia. Aineiston 

mukaan lisärahoituksen turvin hankkeiden päästöjä pystyttäisiin pienentämään kasvattamalla 

hankkeisiin käytettävissä olevaa rahoitusta. Lisärahoituksen turvin voitaisiin hankkia 

ympäristöystävällisempiä työkoneita, kestävämpiä materiaaleja, lisätä valvontaa ja 

välitarkastuksia tai tehdä muita ympäristötekoja, joilla hankkeen elinkaarta saataisiin 

kestämään pidemmän ajanjakson tai vaihtoehtoisesti ylläpitokuluja voitaisiin pienentää. 

(Hankinnat, Infrarakentaminen, Yhteistyö.)    

 

Konstruktioksi laadittiin infrarakentamisen ilmastobudjetin malli (Kuvio 12). Mallissa 

kuvataan ne tekijät, jotka infrarakentamisen ilmastobudjetin toteutuksessa tulee tuoda esille. 

Malli vastaa tutkimuskysymykseen, miten infrarakentamisen ilmastobudjetti toteutetaan ja 

otetaan käyttöön jakaen infrarakentamisen ilmastobudjetin taloudelliseen ja toiminnalliseen 

osaan. Taloudellinen osa infrarakentamisen ilmastobudjetista muodostuu pääosin jo 
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suunnittelu- ja selvitysvaiheessa (Green Building Council Finland 2020), mutta 

päätöksenteoissa edellytetään myös vaihtoehtoisia tarkasteluja. (Päätöksenteko). 

Toiminnalliset tekijät vaikuttavat koko elinkaaren ajan (Orsi 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Infrarakentamisen ilmastobudjetti, RATE-malli. 
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Resurssiviisaus (hiilineutraalius) ->Onko saavutettavissa toimilla tai vaatiiko kompensaatiota? 

Arvot-> Miten arvot vaikuttavat taloudellisesti ja toiminnallisesti? Arvovalinnat muodostavat 

lopulta resurssiviisauden, jossa elinkaari muodostuu taloudellisten resurssien pohjalta. 

Talous -> Kustannukset, toteutus, onko kustannuksia aiheuttavia erityispiirteitä?  Lähtötiedot 

saadaan infran suunnittelun kustannusarvion ja päästölaskennan kautta. Samalla voidaan 

arvioida, saadaanko investoinnista suoria tuloja. 

Elinkaari -> Tavoitellaan kokonaistaloudellisesti pisintä elinkaarta. Elinkaari eri materiaalien 

välillä vaihtelee, joten tavoitearvona pidemmän elinkaaren osalta on maanalaisten rakenteiden 

kestävyys. 

 

Infrarakentamisen ilmastobudjetissa (Kuvio 11) edellä mainitut tekijät muodostavat pohjan, 

jonka avulla nelikentässä ratkaistaan se, miten ilmastotavoitteet voidaan huomioida 

infrarakentamisessa kustannustehokkaasti ja tavoitella mahdollisimman pitkää elinkaarta. 

Näiden tekijöiden avulla esitetään myös infrarakentamisen ilmastobudjetti. Esittämistapa tulee 

ratkaista talousarvion rakenteen mukaisesti. Malli (Kuvio 11) on nimetty RATE-malliksi 

siihen vaikuttavien tekijöiden mukaan (Resurssiviisaus, Arvot, Talous, Elinkaari =RATE). 

Samalla sana rate tarkoittaa englanniksi myös rahataloutta, josta myös infrarakentamisen 

ilmastobudjetissa on osittain kyse. Vaikka arvot vaikuttavatkin valintoihin tuloksista tuli esille 

myös julkisen talouden rahoitus. Lähes kaikki rakentaminen tapahtuu velkarahalla, joten tätäkin 

kautta rahatalouden vaikutus (rate) on huomattava osa infrarakentamisen ilmastobudjettia ja 

perusteiden tulee olla hyvät, jotta investointihankkeiden kustannuksia voidaan 

kokonaistaloudellisesti ajateltuna lisätä pidemmän elinkaaren tavoittelussa. 

 

RATE-malliin (Kuvio 11) vaikuttavia tekijöitä ja niiden yhteyttä infrarakentamisen 

ilmastobudjettiin tarkastellaan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 

 

6.2.1 Resurssiviisaus 

Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät lainsäädännölliset tekijät ohjaavat kansallisia 

päästövähennystavoitteita. Tämä tuli esille sekä kansallisten tavoitteiden lainsäädännöllisessä 

tarkastelussa (Laki 2015) ja Järvenpään kaupungin laatimassa resurssiviisauden tiekartassa. 

Tiekartan mukaan Järvenpää voi saavuttaa tavoitteet, mikäli oletukset kansallisista 
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kehitystrendeistä ja toimenpiteistä pitävät paikkansa. (Järvenpää 2020a, 1.) Aineiston 

perusteella tarkasteltuna kaupungin eri yksiköissä on toimialakohtaiset 

toimenpidesuunnitelmat, joiden pohjalta resurssiviisauden tavoitteita toteutetaan. Aineiston 

perusteella näihin tavoitteisiin voidaan lisätä yksilöllistä tietoa kuten infrarakentamisen 

ilmastobudjetti. (Talous.) 

 

Kaupungin tavoite hiilineutraaliudesta noudattelee kansallisia tavoitteita. 

Ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteena on kansallisesti, että Suomi on hiilineutraali vuonna 

2035 ja hiilinegatiivinen tämän jälkeen (Järvenpää 2020a). Tavoitteeseen pääsy edellyttää 

hallitusohjelmassa muun muassa hiilineutraaliuteen tähtäävää toimialakohtaista suunnitelmaa, 

vähähiilistä rakentamista sekä materiaalien ja kiertotalouden tehostamista rakennusalalla. 

Valtiolle ja kunnille asetetaan hallitusohjelman mukaan vastuuta suunnannäyttäjänä ja 

ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönotossa. Hallitusohjelman toteutus edellyttää 

hankintaosaamisen kehittämistä ja hankintalainsäädännön muutoksia, jotka kestäviin 

hankintoihin ja laatuarvioinnin tason nostoon. (Valtioneuvosto 2021a.)  Tämän tutkimuksen 

aineistossa hankintalainsäädännön kehittäminen ja ympäristötekijöiden huomioiminen 

laatutekijöinä koettiin tärkeäksi vaikuttamiskeinoksi osana infran suunnittelua, hankintoja 

ja toteutusta. Nykyisellään hankintalainsäädäntö ei mahdollista suoraan hankintaperusteena 

esimerkiksi sijaintia, kun kilpailutetaan hankintoja. Urakoiden kilpailutuksissa ja 

kunnossapidossa tulee lisäksi esille se, etteivät tarjoajat ole halukkaita ylimääräisten 

vaatimusten täyttämiseen, ellei suoraa velvoitetta ole. (Infrarakentaminen; Hankinta; 

Ylläpito.) 

 

Kaupungin resurssiviisauden indikaattorit, ei päästöjä, ei jätettä, ja ei ylikulutusta tulevat 

esille myös Sitran (2018) kirjaamissa resurssiviisauden indikaattoreissa, jotka tukevat 

resurssiviisasta johtamismallia. Indikaattoreina ovat käyttöperusteiset 

kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden, materiaalihäviöt ja ekologinen jalanjälki asukasta 

kohden. Nämä noudattavat kaupungin nykyisiä indikaattoreita ei päästöjä, ei jätettä ja ei 

ylikulutusta. Nämä indikaattorit muodostavat myös Järvenpään kaupungin resurssiviisauden 

näkökulmat. (Resurssiviisaus.) 
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Resurssiviisaassa kaupungissa tavoitteena on mahdollistaa kaupunkilaisten ekologisesti, 

taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointi.  Samalla kun asetetaan ilmastotavoitteita, 

vaakakupissa painavat siis myös hyvinvoinnin ja vaurauden näkökulma, joiden merkitys 

korostuu taloudessa ja on huomioitava myös ilmastoasioissa. Koettu hyvinvointi tulee lisätä 

Sitran (2018) mukaan resurssiviisauden indikaattoreihin. Neljännen indikaattorin lisääminen 

Järvenpään kaupungin resurssiviisauden tavoitteisiin mahdollistaisi myös ihmisten kokeman 

mittaamista osana infrarakentamisen ilmastobudjettia ja toimisi Järvenpään resurssiviisauden 

tiekartan toimenpideohjelmissa yhtenä kokoavana mittarina. Samalla se yhdistäisi kaupungin 

resurssiviisauden ja hyvinvoinnin suunnitelmien tavoitteita ollen uusi selkeästi kirjattu yhteinen 

tavoite toimialoilla. RATE-mallissa (Kuvio 11) koettu hyvinvointi on otettu yläkäsitteeksi 

Järvenpään kaupungin resurssiviisauden tavoitteille ja nimetty kestäväksi hyvinvoinniksi. 

 

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) 2021 mukaan resurssiviisaus on kykyä erilaisten 

resurssien käyttöön (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut sekä tilat ja aika) 

harkiten hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisaus on 

resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi käsite. Resurssiviisaudessa resurssien kulutusta 

katsotaan yhteiskunnan tasolla, jotta päästään kokonaisuuden kannalta parhaaseen 

lopputulokseen. Syke määrittelee vastaavasti resurssitehokkuuden seuraavalla tavalla: 

Resurssitehokkuudessa luodaan enemmän vähemmällä eli tuotetaan enemmän lisäarvoa 

vähemmillä panoksilla. Resurssitehokkuus sisältää materiaalin ja energian käytön lisäksi 

ilman, veden, maan ja maaperän käytön. Resurssitehokkuus pitää sisällään myös 

materiaalitehokkuuden. (Syke 2021). Toimenpideohjelmissa, joihin resurssiviisauden 

tiekartassa viitataan, tulisi infrarakentamisen näkökulmasta lisätä myös resurssitehokkuus, jota 

kuvataan infrarakentamisen ilmastobudjetissa kokonaistaloudellisuutena. Vaikka 

kokonaistaloudellisuus onkin investointeihin kytketty, taloudellisten arvojen lisäksi 

resurssitehokkuus yhdistyy hiilineutraaliuteen päästöttömyysvaatimusten kautta. 

 

6.2.2 Arvot 

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä luvussa tuli esille, että ympäristöasioissa on kyse myös 

ihmisvastuusta (Niinistö 2021). Ihmisvastuut ovat arvokysymyksiä. Arvot ja niiden merkitys 

ilmastonmuutoksen torjunnassa tuli aineistossa esille myös ympäristöjohtamisen ja 

päätöksenteon näkökulmista, mutta myös muissa teemoissa arvoja sivuttiin toimintaympäristön 
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osana. Päätöksenteossa ja myös ilmastoasioissa toimintaympäristöllä ja -kulttuurilla on 

vaikutusta siihen, miten uusia asioita tai tekijöitä sisäistetään osaksi päivittäistä toimintaa. 

Taloudelliset ja poliittiset toimet Järvenpään kaupungissa perustuvat kaupunkistrategiaan. 

Ilmastoasioissa on tärkeää, että ylläpidetään avointa keskustelua, jossa ympäristö huomioidaan 

osana kokonaisuutta. Myös työnteossa ympäristöasioiden tulee olla tiedostettuja ja niiden tulee 

myös omalta osaltaan näkyä osana työtehtäviä.  Ympäristöasiat tulee pystyä esittämään 

järkevällä tasolla infrarakentamisessa. Ymmärryksen lisääminen päätöksentekijöiden 

keskuudessa auttaisi käsittämään asioiden tietynlaista yksinkertaisuutta. 

(Ympäristöjohtaminen; Päätöksenteko.) 

 

Päätöksenteon tueksi tulee olla vertailtavia tietoja. Mitä jos tehdään tällainen päätös, mitä se 

maksaa? Mitkä ovat hankkeen ympäristövaikutukset, jos? Mitä muita arvoja on huomioitava? 

Vertailukelpoisuus tulee säilyttää, jotta voidaan edistää resurssiviisautta. Päätöksenteossa 

korostuvat arvot. Nykypäivänä arvojen puuttuminen voi myös muuttaa julkista keskustelua. 

Päätöksenteon arvovalinnoissa korostuu myös taloudellisten seikkojen huomioiminen. 

(Päätöksenteko; Talous.) 

 

Toivottavaa olisi kuitenkin koota ne konkreettiset toimet ja hakea ihmisille ymmärrettävää 

kieltä, kun asioita käsitellään tai niistä keskustellaan. Näkyvää ja ymmärrettävää toimintaa 

voidaan edistää myös organisaatioin sisällä vaikkapa kaavoituksessa ja maankäytössä osana 

infran suunnittelua.  Infrarakentamisen ilmastobudjetti pitäisi esitellä päättäjille osana 

resurssiviisauden kehitystyötä, jonkinasteisena pilottina, jota voidaan sitten kehittää 

organisaation tarpeita vastaamaan. (Ympäristöjohtaminen; Päätöksenteko.) 

 

Aineistossa tuli esille myös tiedon tuottamisen tärkeys päätöksentekovaiheessa. 

Ympäristöasioiden esittely on osa ympäristöjohtamista. Se miten asiat päätöksentekijöille 

esitellään ja minkä mielikuvan kukin asian vaikuttavuudesta saa, ratkaisee usein myös sen, 

miten ympäristöasiat kokonaisuudessa huomioidaan. Samalla myös esittelijän, oli hän minkä 

tahansa palvelualueen johtaja tai asiantuntia, tulee olla tietoinen kaupungin tavoitteista ja toimia 

niiden mukaisesti. Samalla päätöksentekoa helpottaa ja on järkevää tuoda ilmastotekijät 

esille. Lisäksi tulee myös kertoa, miksi hanke toteutetaan tietyllä tavalla, ilman ylisuoritusta. 

(Ympäristöjohtaminen; Päätöksenteko.) 
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Aineiston perusteella mitattavissa olevaa tietoa arvostetaan aina päätöksenteossa. Säästöt 

eivät kaikilta osin ole ratkaisevia päätöksenteossa. Kun päätös on tehty, voidaan arvioida, miten 

mittarit toteutuivat ja miten valinta vaikutti. Elinkaari vaikutuksia voitaisiin tuoda enemmän 

päättäjille tiedoksi. Esittelijät, jotka asiaa esittelevät, tulisi myös tuoda vaihtoehtoja esille siitä, 

miten valinnat vaikuttavat elinkaareen ja mikä niiden hintalappu on. (Päätöksenteko.) 

 

Hyöty ja sen kuvaaminen on tärkeää myös päättäjille. Toisaalta voi myös perustella, että se on 

järkevää. Järkevää ja hyödyllistä tehdä, vaikka tekemällä ei voittaisikaan mitään. Varsinkin 

silloin, jos tekemisellä ei ole taloudellista vaikutusta, peruste voi olla riittävä.  (Päätöksenteko.) 

 

Resurssiviisauden näkökulmasta taloudelliset voimavarat voidaan aina saavuttaa, mikäli 

kokonaistaloudellisesti voidaan osoittaa hankkeen elinkaaren vaikutus kustannuksiin. Toisaalta 

hankkeita rahoitetaan velkarahalla, jota kaupungilla tulee aina olemaan. Kaupungin velkaa 

ei usein käsitetä ja virheellisesti toimintaa luullaan rahoitettavan tulorahoituksella, jota tulee 

verorahoista. Jos velkarahaa käytetään kannattaviin investointeihin, taloudellinen 

liikkumavara löytyy aina ja se on perusteltua.   Järvenpääläisten kanssa käydyt keskustelut ovat 

usein konkreettisia toiveita, kuten rakennetun ympäristön viihtyisyyteen tai siisteyteen liittyviä 

tai esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä toiveita. (Päätöksenteko.) 

 

Pyöräilyn kehittämisohjelman merkitys Järvenpäälle on suuri, koska kaupungissa on 

poikkeuksellisen hyvät olosuhteet liikkumiselle ja esimerkiksi autoilun vähentämiselle. Jo 

aiemmin mainittu tiivis kaupunkirakenne, tasainen topologia, hyvät kulkuyhteydet julkisilla 

kulkuneuvoilla sekä yhteistyö energiayhtiöiden ja kaupungin välillä on toimivaa. Tiivis 

kaupunkirakenne vaikuttaa alentavasti myös maatalouden päästöihin suotuisalla tavalla, koska 

maataloutta on vähäisesti. Huomiota tuleekin ympäristöasioissa kiinnittää eniten rakennettuun 

ympäristöön, jonka avulla voidaan vaikuttaa myös kestävästi päästöjen vähentämiseen. 

(Järvenpää 2018b, Resurssiviisaus.) Samalla rakentamalla päästöttömiä liikenneratkaisuja 

vähennetään liikenteen aiheuttamia päästöjä ja niillä on merkitystä kompensoivana tekijänä. 

Tämän ja muun kompensaation vaikutusta ei ole suoraan laskettu ja kuten jo aiemmin on 

mainittu kohdassa 6.2.4 elinkaarivaikutusten arvioinnissa kompensaatiota pidetään viimeisenä 

keinona päästöjen vähentämisessä. 
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6.2.3 Talous 

Järvenpään resurssiviisauden osalta infrarakentamisen suurin yksittäinen päästöjä aiheuttava 

tekijä liittyy maansiirtoon. Kaivettavista maa-aineksista suuri osa päätyy ylijäämämaaksi, joka 

joko kierrätetään jossain tai toimitetaan maankaatopaikalle. Maa-ainesten välivarastointi olisi 

tehokkaampi vaihtoehto, mutta puhtaidenkin maa-ainesten muuttuminen jätteeksi aiheuttaa sen, 

ettei niitä voida välivarastoida kuin tietyn ajanjakson, koska pidempi varastointi edellyttää 

ympäristölupaa. Välivarastoinnissa maa-aineksia voi säilyttää noin vuoden, muutoin 

säilytyspaikka voidaan luokitella maankaatopaikaksi ja ympäristölupavaatimus tulee tällöin 

esille. Maa-ainesten varastointi on ongelmallista, koska sen soveltuvuudesta tai puhtaudesta ei 

ole tietoja. Kustannusero voi olla myös tosi pieni verrattaessa standardisoituun paikalle 

kuljetettuun maa-ainekseen verrattuna. Tämäkin tekijä lisää sitä mahdollisuutta, että 

päästöttömyyden sijasta taloudelliset ja tekniset toimet valitaan em. syistä. Samalla tilaajakin 

hyväksyy kokonaistaloudellisemman vaihtoehdon, jos hankkeen rahoitus ei mahdollista 

ympäristötekijöiden aiheuttamaa lisäkulua. Talousarvio laaditaan useimmiten vain seuraavaa 

vuotta sitovaksi, jolloin myöskään ilmastoasioissa ei voida sitoutua pidemmän ajanjakson 

tavoitteisiin. (Infrarakentaminen; Talous.) 

 

Kalliimmat ympäristöä säästävät ratkaisut voivat olla perusteltuja, jos ympäristötavoitteet 

täyttyvät, mutta tällöin tilaajan tulee varautua budjetoinnissa mahdolliseen kustannuksia 

nostaviin tekijöihin. Aineistossa tuli lisäksi esille, että myös ”ylitekemistä” tulee välttää ja 

optimoida hankkeen kustannuksia suhteessa ympäristövaikutuksiin. (Infrarakentaminen, 

Päätöksenteko.) Infrarakentamisen kiertotaloudessa vanhat rakennusmateriaalit ovat myös 

ongelmallisia. Ylös nostettavasta betonirenkaasta tulee jätettä, jonka toimitus kaatopaikalle 

painon mukaan laskutettuna tekee tuotteesta uushankintahintaa kalliimman ja täten lisää 

päästöjä edullisimpien kustannusten varjolla. Samalla niillä on taloudellisia vaikutuksia. 

(Hankinnat; Infrarakentaminen.) Maa-ainesten kierrätettävyyden kannattavuutta suhteessa 

uusiin materiaaleihin tulisikin lisätä. 

 

Infran taloudellinen kestävyys muodostetaan pääosin jo suunnitteluvaiheessa. 

Infrarakentamisessa tulee kuitenkin huomioida koko infrarakentamisen ketju, kuten suunnittelu 

rakentaminen, ylläpito, vesihuolto ja ennen kaikkea mainitut hankinnat, joilla voidaan vaikuttaa 
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kestävään kehitykseen kuten hankinnan elinkaareen.  Suurin osa (yli 90%) 

infrarakentamiseen liittyvistä päästöistä ja elinkaaresta ratkaistaankin jo hankkeiden 

suunnitteluvaiheessa, kuten myös kustannukset. (Green Building Council Finland 2019, 9.)   

 

Suunnittelun etenemisen myötä saadaan tietoa hankkeen elinkaarivaikutuksista. Samalla 

suunnittelun yhteydessä muodostetaan käsitys siitä, mitkä hankkeen kustannukset ovat eli 

laaditaan kustannusarvio. Suunniteltaessa tulee pohtia eri vaihtoehtoja, jonka pohjalta 

resurssiviisauden tavoitteet voidaan saavuttaa. (Suunnittelu.) 

 

Ilmastobudjetissa tulee huomioida myös kiertotaloutta ja sen merkitystä tulisi myös lisätä 

esimerkiksi käyttämällä uusia pienemmän hiilijalanjäljen omaavia materiaaleja sekä 

toteuttamalla paikallisten kiertotaloustoimien sijasta alueellisia laajemman volyymin omaavia 

ratkaisuja esimerkiksi maa-ainesten kierrätyksessä. Selkeä toimintatapa -tai järjestelmä voisi 

edesauttaa maa-ainesten tehokkaampaa käyttöä eri kohteissa. Kiertotalouden hyödyntämistä 

tulisi myös tulevaisuuden rakentamisessa selvittää tarkemmin. Uusien materiaalien elinkaari on 

myös eräänlainen arvoitus, tietoa on ajallisesti vielä vähän. (Infrarakentaminen; Hankinnat; 

Yhteistyö.) 

 

Resurssiviisauden näkökulmasta tarkasteltuna elinkaariajattelussa tulee aineiston perusteella 

huomioida myös taloudellisia näkökulmia. Yhteistyön näkökulmasta tarkasteltuna tuli esille 

tekninen kehittyminen. Samalla kun tekniset järjestelmät kehittyvät ja niiden käyttöikä nousee, 

vaikuttavat muutokset myös toimitettavien tuotteiden esimerkiksi juomaveden tarpeen 

vähenemiseen. Toisaalta elinkaaren mukainen järjestelmän käyttöiän pidentäminen edellyttää 

investointeja, toisaalta teollisuuden, kotitalouksien ja muiden toimijoiden ilmastotoimien 

toteutus, energiatehokkaammat laitteistot ja muut tekijät pienentävät tuloja. Yhteistyön 

näkökulmasta käytössä ei tulevaisuudessa ole samaa määrää rahoitusta ilman hinnankorotuksia, 

jotka kohdistuvat käyttäjiin. Verkoston ikääntyminen aiheuttaa monia energiatehokkuutta 

heikentäviä tekijöitä, joita kuitenkin tulee uusilla investoinneilla parantaa. Samalla tulisi 

ratkaista myös taloudellisten resurssien pienenemisen vaje. (Yhteistyö.) 

 

Aineiston mukaan hulevesien paremmalla hallinnalla voitaisiin myös hyödyntää monia tarpeita, 

joita tällä hetkellä ei huomioida. Hulevesivarastot, huleveden käyttö kastelussa ja tehokkaampi 
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suodattaminen esimerkiksi ennen vesistöihin johtamista parantaisi vesien laatua ja vähentäisi 

myös tarvittavaa liikennöintiä veden kuljetusmatkojen vähentyessä. (Suunnittelu.) Edellä 

mainitun hulevesien paremman hallinnan lisäksi kiertotalouden suurimmat infrarakentamisen 

päästöt syntyvät maa-ainesten vaihtotarpeesta. Kaavoituksessa tämä tarkoittaa maa-alueiden 

varaamista niiltä alueilta, joita rakennetaan ja kehitetään, väli- tai pysyvää varastointia varten. 

Maa-ainesten ovat jätteitä, jos niitä ei käytetä syntypaikalla tai ne eivät sovellu käytettäväksi. 

Tämän ongelman ratkaiseminen mahdollistaisi huomattavasti tehokkaamman ja 

ympäristöystävällisen tavan infran rakentamiselle. (Infrarakentaminen.) 

 

Aineistossa teknis- -taloudellinen näkökulma korostuu suunnittelun osalta Oikea ajoitus 

suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää myös resurssiviisauden kannalta.  Ilmastovaikutusten 

arviointiin tulisi tehdä enemmän selvitystyötä materiaalien kierrätettävyyden ja kiertotalouden 

kannalta, mikäli korjausrakentamisessa haluttaisiin vaikuttaa päästöjen ja jätteiden syntyyn 

hankkeen aikana. Etukäteen tehtävillä selvityksillä on suuri vaikutus myös rakentamisen 

elinkaareen ja kustannuksiin. (Suunnittelu; Resurssiviisaus.) 

 

Infrarakentamisen ilmastobudjetin sisällyttäminen taloussuunnitteluun 

Aineiston mukaan infrarakentamisen ilmastobudjetilla on merkittävä osa Järvenpään 

kaupungin taloudessa. Järvenpään talousarviossa ja toimintakertomuksissa otetaan esille 

ympäristöön liittyviä tekijöitä resurssiviisauden näkökulmasta. Samalla tavalla voitaisiin lisätä 

tietoa hankintojen ekologisuudesta ja toiminnallisista tekijöistä, jotka vaikuttavat 

resurssiviisauden tavoitteisiin. Tällä hetkellä ei ole huomioitu taloudellisia ja toiminnallisia 

tekijöitä. Yhdistämällä nämä tekijät, infrarakentamisen ilmastobudjetti voisi muodostaa oman 

kokonaisuutensa, jossa käytäisiin läpi ilmastonäkökulmat ja mitattavat asiat, joita lyhyellä ja 

pitkällä aikavälillä seurataan. (Talous.) 

 

Taloudellisesti tarkasteltuna infrarakentamisen Ilmastobudjetin tarkastelujakso koetaan 

päätöksenteon kannalta samaksi kuin infrarakentamisen investointiohjelma. Infrarakentamisen 

ilmastobudjetin tarkastelujakso voi siis ulottua yli valtuustokausien yhden valtuustokauden 

ollessa 4 vuotta, kuten muukin infrarakentamisen investointiohjelma.  Investointiohjelmaa 

tarkastellaan aina 10 vuodeksi eteenpäin ja sidottujen tavoitteiden osalta 4 vuoden sykleissä 

(Talous.). Infrarakentamisen ilmastobudjetin vaikutus voi ulottua yli valtuustokausien. Tätä 
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ajatusta tukevat sekä VTV:n selvitys ilmiömäisestä budjetista, että aineisto. (VTV 2020; 

päätöksenteko.) 

 

Vaikutusten arvioinnin osalta talousarvioraporttien tulee sisältää pidemmän aikavälin tietoa 

vaikutuksista, esimerkkinä 4-vuoden toimintakauden aikana päästöjen osalta pitäisi voida 

seurata sitä, miten ilmastoasiat huomioivassa hankkeessa on päästy tuloksiin. Ovatko päästöt 

pysyneet ennallaan tai vähentyneet? (Talous.) 

 

Esille tulivat muun muassa liikkumisen ratkaisut, miten esimerkiksi pyöräilyn kehittämisessä 

parantamalla reittejä ja niiden kuntoa voidaan vaikuttaa ihmisten liikkumisen lisääntymiseen 

tai samalla autoilun ja muun liikenteen vähentymiseen. Mitä vaikutuksia näillä toimilla on 

välillisesti ihmisten hyvinvointiin ja voidaanko esimerkiksi terveydenhuollon kustannuksia 

pienentää, jos hyvinvointia voidaan resurssiviisauden avulla lisätä. Tätäkin aihetta tulisi tutkia 

tarkemmin. (Talous.) 

 

Hankinnat ja talous 

Hallitusohjelman ympäristötavoitteiden osalta on kirjattu tavoitteeksi, että hankintaosaamista 

ja hankintalainsäädännön velvoitteita kestävien hankintojen ja laatuarvioinnin osalta nostetaan. 

Tämä edellyttää hankintalain muutoksia, jotta hiili- ja ympäristöjalanjälki on sisällytetty 

hankintakriteereihin ympäristövaikutukseltaan merkittävissä hankinnoissa.  (Valtioneuvosto 

2021.) Aineistossa tuli esille samoja ongelmia, joille hallitusohjelmassa on esitetty muutoksia 

lainsäädäntöön. Hankinta- ja talousnäkökulma korostuu aineiston perusteella juuri 

hankinnoissa. Budjetoinnissa tulee huomioida kustannusten nousupaine lisättäessä 

ympäristökriteerejä rakentamiselle. Samalla hankintalainsäädännössä tulisi helpottaa 

hankintoja ja niiden laatukriteerien määrittelyä. (Hankinnat.) 

 

Hankinnoissa huomioidaan jo resurssiviisauden näkökulmasta kuljetuskalustovaatimuksia, 

sekä jätteiden käsittelyn osalta esitetään ehtoja urakoitsijoille. Nämä vaatimukset ja 

ympäristötekijöiden huomioiminen ovatkin suurelta osin laatutekijöitä, joita voidaan määritellä 

hankintavaiheessa. Tämäkin seikka tulisi tuoda päättäjille esille, kun perustellaan hankkeeseen 

liittyviä kustannuksia resurssiviisauden näkökulmasta. (Hankinnat; Infrarakentaminen; 

Ylläpito.) 
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Hankintanäkökulmasta suurempi taloudellinen panostaminen korjausrakentamiseen edellyttäisi 

päätöksentekoa ja vaatisi samalla suunnittelun lisäämistä hankkeiden ja niiden ilmastoasoiden 

edistämisessä. Kuitenkin laatuun ja elinkaaren pidentämiseen panostaminen toisi pitkän 

aikavälin tarkasteluissa vähempipäästöisyyden lisäksi huomattavia säästöjä ja mahdollistaisi 

kaupungin kasvun myötä muiden investointien toteuttamista. Samalla rakenteiden elinkaari 

olisi nykyistä peruskorjausvelkaa kasvattavaa verkostoa laadukkaampi ja kestävämpi. 

Suurimmat verkostoon liittyvät puutteet liittyvät 1970–1980-lukujen kasvuun ja tällöin 

rakennettuihin verkostoihin, joiden elinkaari on lopuillaan. Tällöin rakennekerrokset olivat 

erityyppiset ja ovat vuosikymmenten saatossa painuneet. Myös saviperäinen maa on 

vaikuttanut rakenteiden kestävyyteen. Pidempi ja kustannustehokkaampi elinkaari hankkeissa 

edellyttäisi siis lisäyksiä alkuvaiheen taloudellisiin panoksiin. (Suunnittelu; Yhteistyö.) 

 

Taloudenhallinnan riskit 

Aineistosta nousi esille eri näkökulmista tarkasteltavia riski – ja muutostekijöitä, joita myös 

infrarakentamisen ilmastobudjetin laadinnassa tulee huomioida. Infrarakentamisen 

ilmastobudjettiin, kuten kaikkiin talousarvioihin liittyy myös riskitekijöitä. Esimerkkinä 

aineistossa tuli esille korjausrakentamiseen liittyvät riskitekijät. Aina ei voida tietää, mitä maan 

alla on ennen työhön ryhtymistä. Tällaisia riskitekijöitä voivat olla pilaantuneet maa-ainekset, 

huonot rakenteet sekä muut kustannuspaineita aiheuttavat tekijät, jotka toteutuessaan 

aiheuttavat lisäkustannuksia hankkeen toteutusvaiheessa ja samalla myös lisäpäästöjä tai -

jätettä. (Hankinnat; Infrarakentaminen.) 

 

Tiukemmat ympäristövaatimukset voisivat karsia tarjouksen jättäviä urakoitsijoita tai nostaa 

urakkahintoja. Kuljetusten määrän vähentäminen esimerkiksi työmaalla voisi olla yksi tärkeä 

tekijä. Kiertotalouden näkökulmasta maamassojen ja materiaalien siirto kuten poisajo ja uusien 

massojen ajo työmaalle on kuitenkin merkittävä ympäristötekijä. Ympäristötavoitteet pitäisi 

huomioida erikseen jokaisessa hankkeessa toteutuksen osalta, hankkeiden poiketessa toisistaan. 

Tämäkin edellyttäisi lisäresursseja toteutuksessa. (Infrarakentaminen.) 
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Ylläpito ja talousvaikutukset 

Aineistossa tuli esille julkinen ympäristö ja sen merkitys sosiaalisena tilana.  Yleisten 

alueiden infran kunnossapidon osalta suurin yksittäinen tehtäväalue on kunnossapidon 

ulkoistamisen mukaan tuoma tilaajavalvonta, jonka avulla voidaan vaikuttaa sekä päästöihin, 

että kustannuksiin. Ylläpidon sopimuksiin on kirjattu ympäristövaatimuksia, mutta 

resurssiviisauden näkökulmasta asioita ei ole tuotu erikseen sopimuksissa esille. Koska 

ylläpidon toimia on pitkälle ulkoistettu, on huomioitava myös, että minimivaatimukset ovat 

kuitenkin niitä, joiden mukaan urakoitsijat toimivat. Kunnossapidon vaikutuksia päästöjen 

osalta ei ole arvioitu erikseen.  Kunnossapidossa resurssiviisauden näkökulmasta aineistosta 

nousee esille tärkeänä tekijänä jätehuollon järjestäminen ja ekotehokkuus. Yleisille alueille on 

sijoitettu erityyppisiä kierrätystä edistäviä ratkaisuja ja sekajätteelle soveltuvia irrallisia 

jäteastioita on ympäri Järvenpäätä.  Optimointi eri toiminnoissa voisi ratkaista myös 

resurssiviisauden ongelmia. Jäteastioiden tyhjennysvälit, jätteiden kuljetuksessa käytettävät 

ajoneuvot ja niiden päästöttömyys, kierrätysratkaisut ja kiertotalouden edistäminen voitaisiin 

liittää resurssiviisauteen mukaan. Esimerkkinä tällä hetkellä Jätteiden vastaanotossa ei saada 

tietoa siitä, kuinka paljon kaupungin yleisiltä alueilta on syntynyt jätettä tai mitä jätettä se on 

ollut. (Ylläpito.) 

.  

Elinkaarivaikutus ylläpidossa jakautuu moneen osaan. Ympäristön ja laitteiden kuluminen, 

ilkivalta, käyttäjämäärät, sääolosuhteet ja monet tekijät vaikuttavat siihen, miten suunniteltu 

resurssiviisaus toteutuu. Kunnossapitotoimilla voidaan myös vaikuttaa huomattavalla tavalla 

elinkaareen pitämällä ympäristöä kunnossa. (Ylläpito.) 

 

6.2.4 Elinkaari 

Aineiston perusteella yhteistyön merkitys infrarakentamisessa korostuu kaupungin 

palveluiden ollessa suurelta osin ulkoistettuja ja projektimaisesti organisoituja. Suunnittelun 

osuus hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista on myös suurin, suunnittelussa on 

varauduttu myös siihen, että syntyviä päästöjä voidaan laskea kaupungille hankitun 

kustannuslaskennan ohjelmiston lisäosan avulla. (Yhteistyö; Suunnittelu; Infrarakentaminen; 

Hankinnat.) 
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Järvenpään kaupunkiorganisaatiossa kaupunkitekniikan ja infrarakentamisen tärkeimpänä 

yhteistyökumppanina sekä korjaus- että uudisrakentamisessa ja kunnossapidossa on Järvenpään 

Vesi, joka on kaupungin omistama liikelaitos. Infrarakentamisen yhteistyö kaupungin ja 

Järvenpään veden välillä on sopimuspohjaisesti infran rakentamisen osalta kaupungin 

vastuulla. Järvenpään Vesi olisi halukas investoimaan enemmänkin korjausrakentamiseen ja 

täten parantamaan verkostonsa elinkaarta. Suuri osa veden rakenteista sijaitsee maan alla. Mitä 

pidempään maanalaiset rakenteet säilyvät tai uusi teknologia mahdollistaa niiden 

kunnossapidon ja korjaamisen tavalla, jossa pintakerroksia ei pidä kaivaa tai rikkoa, sitä 

kauemmin voidaan välttää kalliit maankaivuu- ja siirtotyöt. Myös muovituotteiden 

yleistyminen vaikuttaa positiivisella tavalla kestävyyteen.  Järvenpään Vesi haluaa tarkempaa 

ympäristö- ja taloustietoa infrarakentamisesta. Tämän tutkimuksen aineistosta nousi esille 

resurssiviisauden osalta se, että yhteisrakentaminen eri hankkeissa mahdollistaa 

resurssiviisasta toimintaa, kun samalla rakentamisella voidaan sijoittaa mahdollisimman monen 

toimijan tarvitsemia laitteistoja maan alle. Tässä tutkimuksessa ei tehdyn rajauksen vuoksi 

löydetty tietoa siitä, miten suuri vaikutus yhteisrakentamisella on, mutta päästöjen voidaan 

arvioida olevan yli 50–100 % suuremmat teknisen laitteiston asennuskertaan kohden, mikäli 

kaikki yleisillä katualueilla toteutettavat eri toimijoiden väliset työt tehtäisiin eriaikaisesti. 

Yhteistyö on siis sekä taloudellisesti, että ympäristöarvot huomioiden järkevää ja tukee 

näiltäkin osin infrarakentamisen ilmastobudjettiin liittyviä arvoja, mutta tuo myös 

elinkaarivaikutusten arvioinnissa huomattavia taloudellisia säästöjä. (Yhteistyö.) 

 

Uutena havaintona tämän tutkimuksen aineistosta nousi esille suunnitteluun, hankintoihin ja 

infrarakentamiseen liittyen useaan otteeseen esille se, ettei sopimuksissa ole juurikaan 

kalustovaatimuksia lukuun ottamatta edellytetty toimittaja- tai tilaajakohtaisia selvityksiä 

toimittajan aiheuttamista päästöistä tai niiden kompensoinnista. Myöskään maa-ainesten 

kierrätettävyyteen ei näillä osa-alueilla ole kiinnitetty erityistä huomiota. Työmailla 

materiaalien kustannukset voivat uusmateriaalien osalta olla myös huomattavasti edullisempia 

kuin kierrätettävä materiaali on. (Hankinnat; Infrarakentaminen.) Lähtökohta asettaa myös 

infrarakentamisen ilmastobudjetin rakentamiselle ja etenkin toteutukselle haasteita 

punnittaessa ilmasto- ja taloustekijöiden vaikutusta toteutukselle. Tämän tekijän 

korjaaminen tulevissa kilpailutuksissa ja sopimuksissa on yksi tärkeä tavoite, jolla 
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saataisiin lisää tietoa infrarakentamisen ilmastovaikutuksista ja 

päästöttömyystavoitteista.  

 

Materiaalien kierrätyksellä on myös huomattavia taloudellisia vaikutuksia, joita tarkastellaan 

sekä ekologisesti, että taloudellisesti.  Maa-aineksia kulutetaan yli 50 prosenttia Suomen 

talouden luonnonvarojen kokonaiskulutuksesta tonnimääräisesti mitattuna. Resurssiviisaat 

ratkaisut edellyttävät tarkennettua tietoa rakentamisen päästöistä.  Resurssiviisaus edellyttää 

myös innovaatioita. (Uuma 2021.) Infrarakentamisen ilmastobudjetin näkökulmasta 

ilmastoasioissa tehtävä yhteistyö Järvenpäässä perustuu kaupunkistrategiaan ja siellä 

resurssiviisauden tiekartassa (ent. ympäristöohjelma) määriteltyjen toimenpiteiden ei päästöjä, 

ei jätettä ja ei ylikulutusta -teemoihin sekä niiden pohjalta toteutettaviin toimenpideohjelmiin. 

Ilmastobudjetin esittelyssä, laadinnassa ja päätöksenteossa tärkeimmät 

yhteistyökumppanit ovat päätöksentekijät, jotka tarvitsevat myös tietoa päätöksentekonsa 

pohjaksi. (Ympäristöjohtaminen, Päätöksenteko.) 

 

Aiempaa tutkimusta (Orsi 2021) ja aineistoa verrattaessa tuli esille, että Järvenpään kaupungin 

resurssiviisauden tiekartta (Järvenpää 2020a) noudattelee sekä kansallisia tavoitteita, että vastaa 

aiemmassa tutkimuksessa esitettyjä käyttöönoton vaatimuksia. Erillistä 

käyttöönottoprosessia ei siis edellytetä infrarakentamisen ilmastobudjetin osalta, mutta 

kohdentaminen aiheeseen osana resurssiviisautta on tarpeen. (Talous.) 

 

Toiminnallinen laskenta muodostaa ilmastobudjetin rungon. Päästölaskenta muodostaa tietoa 

siitä, miten eri kohteiden tai hankkeiden ilmastovaikutus on. Järvenpään kaupunkitasoisten 

tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. (Sitowise 2021). Vastaavasti 

infrarakentamisen päästötarkastelu merkittävissä hankkeissa joudutaan tekemään 

erikseen jokaisen hankkeen yhteydessä. Teoreettinen tarkastelu ei myöskään muodosta 

lopputulosta. Mikäli halutaan verrata suunniteltuja ja toteutuneita päästöjä tämä edellyttää myös 

suorittavalle henkilöstölle lisäresursseja ja -tietoa. (Suunnittelu; Infrarakentaminen.) 

 

Hiilinielujen merkitys korostuu päästöttömyyden ajattelussa. Myös kompensaatiot 

päästöttömyyden hillinnässä ovat mahdollisia. (Ilmatieteenlaitos 2021.)  Metsät muodostuvat 

kaupungin omistamista talousmetsistä, yksityisten omistamista metsistä ja asemakaava-alueella 
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olevista kaupungin omistamista puistometsistä sekä yksityisten pihojen kasvillisuudesta. 

Infrarakentamisen ilmastobudjetissa voidaan hyödyntää sekä olemassa olevaa, että 

rakentamisen yhteydessä toteutettavia istutuksia osana hiilinielujen riittävyyden tarkastelua. 

 

Maanmuokkauksen välttäminen suojaa maan rakennetta ja hillitsee hiilen vapautumista 

ilmakehään. (BSAG 2021.) Tämän perusteella Järvenpäässäkin tulisi tulevaisuudessa selvittää 

vaihtoehtoisia kaupunkiympäristöjä, joissa nurmikonleikkuuta vähennettäisiin ja niittymäisiä 

alueita lisättäisiin. Tämänkaltainen arvopohjainen ilmastoajattelu on vielä vierasta, yleinen 

käsitys hoitamattomuudesta johtaa usein siihen, ettei hoidosta vastaava organisaatio ylläpidä 

viheralueita riittävällä tavalla, vaikka kyseessä olisikin hiilinieluna toimiva niitty tai metsä. 

Hiilinieluja tulisikin miettiä osana suunnittelua. (Suunnittelu; Kaavoitus ja resurssiviisaus.) 

 

Kompensoinnilla eli päästöjen hyvittämisellä tarkoitetaan sitä, että päästöjen aiheuttaja maksaa 

päästövähennysten toteuttamisesta jossakin muualla kuin omassa toiminnassaan. (YM 2021, 

13.) Järvenpäässä ei tässä tutkimuksessa löydetty suoraa yhteyttä siihen, miten kaupungissa 

kompensoidaan tai miten kaupunki aikoo tulevaisuudessa kompensoida omia päästöjään 

infrarakentamisen osalta. Järvenpäässä on kuitenkin potentiaalisia 

kompensaatiomahdollisuuksia. Kompensaatiotarkastelussa tulee kuitenkin huomioida, ettei 

samaa metsää voida käyttää kompensaationa päällekkäin. Kompensaation osalta aiheeseen 

keskittyvä uusi tutkimus voisi tuoda tähän osa-alueeseen enemmän tietoa. 

(Resurssiviisaus.) 

 

Valmis rakenne voi toimia pitkään päästöjä aiheuttamatta, hiilinieluna tai mahdollistaa 

esimerkiksi päästöttömän liikkumisen. Kaupunkitilan osana infrarakenteella on myös 

hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Tämänkin vuoksi pyrkimys mahdollisimman pitkään 

elinkaareen infrarakentamisessa tuli esille aineistossa monessa eri tilanteessa vahvistaen 

elinkaariajattelun teoriaa näiltä osin. (Suunnittelu; Infrarakentaminen; Resurssiviisaus; 

Ylläpito.) 
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6.3 Yhteenveto tuloksista 

Tämän tutkimuksen aiheena oli infrarakentamisen ilmastobudjetti. Aihe oli tutkijan 

näkökulmasta kiinnostava ja nosti esille monia tekijöitä, joita jo toteutetaan osana Järvenpään 

kaupungin ilmastotyötä. Samalla löytyi myös uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää sekä aiheen, 

että resurssiviisauden näkökulmista. Teoreettisen aineiston tarkastelussa tämän tutkimuksen 

luvuissa 1–4 haettiin tietoa siitä, mitä ilmastotyö on, mitä aiheesta tiedetään historian valossa 

ja miten Järvenpään kaupungissa on suunniteltu ja toteutettu ilmastotyötä. Infrarakentamisen 

näkökulmia tuotiin esille haasteina, joita infrarakentaminen pitää sisällään ja näihin haasteisiin 

liittyviä ratkaisuja, joiden avulla infrarakentamisen ilmastotoimia voidaan toteuttaa. 

Ilmastobudjetin osalta konstruktioksi tutkimuksessa muodostui RATE-malli (Kuvio 11), jonka 

avulla voidaan kuvata resurssiviisauden, arvojen, talouden ja elinkaaren välisiä riippuvuuksia, 

jotka ratkaistaan pääosin suunnittelun eri vaiheissa. Malli vastaa samalla 

tutkimuskysymykseen: Miten infrarakentamisen ilmastobudjetti toteutetaan ja otetaan 

käyttöön?  Infrarakentamisen ilmastobudjetti muodostuu Järvenpään kaupungin 

resurssiviisaudesta, johon vaikuttavat talous ja arvot. Arvot vaikuttavat taloudellisiin 

resursseihin, joiden pohjalta tehdään valintoja. Taloudelliset resurssit taas vaikuttavat 

elinkaareen. Nämä vaikuttavat tekijät pitää huomioida taloussuunnittelussa ja 

päästöttömyysvaatimuksissa. Suunnittelussa voidaan ratkaista yli 90% toteutukseen ja 

ylläpitoon liittyvistä tekijöistä. Samalla tässä tutkimuksessa tuli esille se, että aiemman 

tutkimuksen (Orsi 2021) strategisen suunnittelun mallia (Kuvio 10) voidaan hyödyntää 

suunniteltaessa käyttöönottoa. 

 

Seuraavan luvun 7 johtopäätöksissä tuodaan esille RATE-mallin lisäksi havainnot, jotka 

tulosten pohjalta löydettiin. Samalla johtopäätöksissä tuodaan tuloksista poimitut havainnot 

esille luettelon omaisesti mahdollisin toimenpide-esityksin osana infrarakentamisen 

ilmastobudjetin RATE-mallin käyttöönottoa osana Järvenpään kaupungin resurssiviisauden 

toimenpideohjelmaa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Tutkimuksen merkitys 

Vaikka tämän tutkimuksen aihe rajattiin kaupunkitasolle, voidaan tutkimustuloksia hyödyntää 

jopa globaalisti. Kaupungit ovat monelta osin samankaltaisessa tilanteessa liikenteen ja 

infrastruktuurin päästöjen vähentämisessä, vaikka monet tekijät vaikuttavatkin paikallisesti 

hyvin eri tavalla. Myös muissa kaupungeissa voidaan hyödyntää tätä tutkimusta tai sen osia. 

Samalla aiheeseen liittyen on tuotettu muutakin tutkimusmateriaalia, joita on käytetty tämänkin 

tutkimuksen vertailu- ja teoreettisena aineistona. Malleilla, joita luomme ilmastoasioiden 

käytännön toteutukseen, on myös arvoajattelua laajemmat vaikutukset. Tarttumalla toimeen 

voimme ottaa ilmastonmuutoksen torjunnan osaksi työtehtäviä ja täten vahvistaa julkisen 

sektorin vastuunkantoa kaikille yhteisen asian hoitamisessa. 

 

Tietoa ilmastovaikutusten arvioinnista ja toimenpiteistä edellytetään kaikilla 

organisaatiotasoilla organisaatiosta tai toimijasta riippumatta. Tämän tutkimuksen avulla näitä 

ilmastotekijöitä ja niihin liittyviä infrarakentamisen tehtäviä käsiteltiin eri näkökulmista, jotta 

voitiin ratkaista tutkimusongelma. Tutkimusongelman ratkaiseminen muotoutui tutkijan oman 

näkemyksen mukaiseksi pohdinnan kautta. Saatu tulos RATE-malli (Kuvio 11) kokoaa 

huomioitavat tekijät ja mitattavat asiat samaan kuvioon, mutta on kuitenkin joustava ja 

mahdollistaa mallin käyttämisen laajemminkin kuin ainoastaan infrarakentamisen 

ilmastobudjetin näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen aikana pohdinnassa syntyi myös prosessikaavio liite 5, joka toimi pitkään 

hypoteesina toteutettavalle konstruktiolle. Tutkimuksen edetessä tuli kuitenkin selville. että 

prosessikaavio onkin vain osa infrarakentamisen ilmastobudjettia ja siinä elinkaari -ajattelun 

osana (Kuvio 11). Myös Liite 3 konstruktion osa-alueet, syntyi pohdinnan lopputuloksena. 

Molemmat liitteet toimivat kuitenkin infrarakentamisen ilmastobudjetin havainnollistamis- tai 

toteuttamismalleina, joten niiden jättäminen osaksi tutkimuksen liiteaineistoa oli näiltä osin 

perusteltua. Liite 4 täydentää teemakohtaisia toimenpideitä ja niihin esitettäviä toimia 

ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tutkimuksen ja siihen liittyvän konstruktion käyttöönotto 

lisäsi tutkimuksen luotettavuutta ja osoitti, että tämänkaltaisia konstruktioita tarvitaan sekä 

malleina, mutta myös uusissa innovaatioissa, joiden avulla voidaan vaikuttaa 

ilmastonmuutoksen torjuntaan. 
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7.2 Päätelmät 

Tutkimustulosten (luku 6) kautta havainnot kirjattiin johtopäätösten luetteloksi. Luettelossa 

mainitaan tuloksista poimittuja johtopäätöksiä ja todetaan tai ehdotetaan johtopäätöksen 

pohjalta tehtäviä, joita tarvitaan infrarakentamisen ilmastobudjetin laadinnassa ja toteutuksessa.  

 

Johtopäätöksenä todetaan: 

1) Suunnitteluyksikköön (ja kaavoitukseen) on hankittu ohjelmiston lisäosa, jolla syntyviä 

päästöjä on mahdollista laskea ja vertailla kustannusten kanssa. Lisäosan hankinta on 

toteutettu kesällä 2021. Tätä ohjelmistoa käytetään kaikissa merkittävissä hankkeissa 

päästötietojen laskennassa. 

2) Kaavoituksessa tutkitaan viherkertoimen käyttöönottoa kaavoituksen apuna. 

Selvitystyö kaavoituksessa on aloitettu ja valmistuu nykytiedon mukaan vuoden 2022 

aikana. Viherkertoimen käyttöä osana infrarakentamista ja kompensaatioita tulisi 

selvittää saatujen tulosten pohjalta. 

3) Tarvitaan sekä yleistä, että yksilöityä tietoa, jotta ilmastoasiat voidaan huomioida osana 

työtehtäviä. Kaupunkikehityksen ilmastoasioiden kanssa tekemisissä olevat työntekijät 

koulutetaan ilmastoasioiden huomioimiseen osana työtehtäviä 

4)  Päätöksenteossa arvostetaan mitattavissa olevia asioita. Samalla päätöksentekoa varten 

tarvitaan riittävästi tietoa. Päättäjille järjestetään talven 2021–22 aikana 

infrarakentamisen ilmastobudjettiin liittyvä resurssiviisauden iltakoulu, jossa tuodaan 

esille infrarakentamisen ilmastobudjetti ja RATE-mallin tarkoitus. 

5) Kaupungin talousarviossa ei ole erikseen tuotu esille infrarakentamisen ilmastobudjettia 

tai ilmastobudjettia. Talousarviovalmistelussa keväällä 2022 infrarakentamisen 

ilmastobudjetti valmistellaan osana normaalia talousarviovalmistelua niiden 

hankkeiden osalta, joilla on merkittävyyttä ja saatavissa tietoa päästöistä. Jo vuoden 

2021 talousarviovalmistelussa tuodaan esille ilmastotekijöiden merkitys 

taloussuunnittelussa. 

6)  Ylijäämämaiden kiertotaloutta ei ole tutkittu riittävästi. Kaupungin ylijäämämaiden ja 

niiden tehokkaamman kierron osalta tulisi tutkia, miten kaupungin alueella tapahtuvan 

rakentamisen yhteydessä voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää ja varastoida 

kiertotalouteen kelpaavia maa-aineksia tehokkaammin ja varata niille maa-alueita 

välivarastointia varten. Tulosten pohjalta arvioidaan, miten infran suunnittelussa, 
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rakentamisessa ja ylläpidossa voidaan huomioida tarkemmin maa-ainekset ja 

kiertotalous. 

7) Hankinnan, rakentamisen ja kunnossapidon osalta selvitetään, minkälainen ohjeistus 

tarvitaan, jotta ilmastotekijät voidaan huomioida hankinta-asiakirjoissa, 

tarjouspyynnöissä ja urakoissa. Ohje voisi olla esimerkiksi hankintakortti, jossa otetaan 

esille erillisenä laatutekijänä ilmastoasioiden huomioiminen osana hankintaa ja 

toimittajalta vaadittavat tehtävät. Vaikka näin on osittain tehtykin, tavoitteena olisi 

tarkentaa erityisesti niitä tekijöitä, joissa ilmastotekijöillä halutaan vaikuttaa 

ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ohjeistuksessa tarvittavia tarkennuksia voisivat olla 

yksinkertaisesti resurssiviisauden indikaattoreiden tarkempi määrittäminen: 

a. Mitä tarkoittaa ei päästöjä? Määritellään päästörajat infrarakentamisessa. 

b. Mitä tarkoittaa ei jätettä? Miten infrarakentamisessa syntyy jätettä ja miten sitä voi 

kierrättää. 

c. Mitä tarkoittaa ei ylikuormitusta? Miten kierrätetään maa-aineksia ja materiaaleja. 

8) Ihmiskäsitys resurssiviisaudesta perustuu pitkälle hyvinvointiin ja tietoon siitä, että 

ilmastotoimilla on merkitystä. Tämän tutkimuksen perusteella resurssiviisauden 

indikaattoreihin tulisi lisätä kestävä (koettu) hyvinvointi (kuvio 5), joka on jo lisätty 

tämän tutkimuksen RATE-malliin (Kuvio 11) osana resurssiviisauden tavoitteita. 

9) Resurssiviisauden osalta yhteistyön jatkaminen Järvenpään Veden kanssa tukee kestävä 

rakentamista. Investointeja korjausvelan pienentämiseen tulisikin lisätä. 

10) Uutena asiana esille noussut ympäristöasioiden huomioiminen sopimuksissa tulisi ottaa 

tarkempaan tarkasteluun. Sopimuksissa tulisi käsitellä tilaajan tavoitteista ja toimittajan 

vastuita yksilöllisemmin, jotta voidaan päästä hankekohtaisiin tavoitteisiin. 

11) Jätteiden osalta suurimmat jätevirrat infrarakentamisen ilmastobudjetissa muodostuvat 

maa-aineksista. Mattinen ym. (2015) mukaisesti eri jätevirtoja voidaan laskea yhteen. 

Kuviossa 6 on kuvattu näitä jätevirtoja. 

 

Edellä mainittuja tekijöitä voitaisiin huomioida resurssiviisauden tiekartan (Järvenpää 202a) 

toimenpideohjelmien yhteydessä. 
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7.3 Jatkotutkimus 

Jatkotutkimusaiheet nousivat esille tutkimuksen edetessä. Jatkotutkimukset voisivat laajentaa 

paikallista näkökulmaa, sekä tarjota vastauksia tai vaihtoehtoja tässä tutkimuksessa esille 

tulleisiin ongelmiin, joita ei aiheen rajauksen vuoksi käsitelty laajemmin tässä tutkimuksessa.  

 

Jatkotutkimusaiheita voisivat olla: 

-maa-ainesten kierrätettävyyden lisääminen infrarakentamisessa 

-infrarakentamisen elinkaarivaikutusten taloudelliset vaikutukset sekä 

-hiilineutraali infrarakentaminen. 

 

Maa-ainesten kierrätettävyyden lisäämisellä voitaisiin mahdollistaa huomattavasti vähemmän 

päästöjä aiheuttavat infrahankkeet. Vastaavasti pidentämällä infrarakenteiden elinkaarta 

loppupäässä mahdollistettaisiin päästöjen jakautuminen pidemmälle ajalle ja tätä kautta 

pienemmät päästöt. Hiilineutraalia infrarakentamista pidetään tällä hetkellä vaikeasti 

toteutettavana. Tähän aiheeseen liittyvä tutkimus toisi lisätietoa siitä, miten infrarakentamisen 

ilmastovaikutuksia voitaisiin olennaisesti pienentää ja kompensaatiomahdollisuuden 

selvittäminen paikallisesti. Samalla kiinnostavaa olisi saada tietoa siitä, voiko rakentamiselle 

tulla päästötalouden osalta jossain pisteessä tilanne, ettei syntyviä päästöjä voida enää vähentää 

tai hiilinielut eivät ole riittävät kompensaatioon. 

 

Olennaista ilmastonmuutoksen torjuntatoimissa on se, että teemme oikeita asioita ja päätöksiä 

tietopohjaisesti. Infrarakentamisen ilmastobudjetin tarkoitus on vastata juuri tähän: Mitä ja 

miten teemme, jotta maapallon ilmastonmuutokseen voitaisiin vaikuttaa? Tämän tutkimuksen 

alussa esille tullut ihmisvastuumme korostuu kaupunkiorganisaation tasolla. Samalla voimme 

tuottaa kaupunkilaisille tietoa siitä, miten ilmastotoimet huomioidaan infrarakentamisessa. 

Uutta tietoa on saatavilla lähes päivittäin. Ilmastoasioissa tavoitteet on asetettu jo kauan sitten.  

Kun ajattelemme ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteitä tehtävinä, voimme toteuttaa niitä. 

Ainoastaan toteuttamalla voimme myös vaikuttaa ja toteuttaa ihmisvastuutamme. Suurin osa 

ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvistä tekijöistä onkin totuttujen tapojen muuttamista ja 

tehtäviä, joilla muutoksia toteutetaan. 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on mahdollistaa tehtävien toteuttamista ja kuvata 

päätöksentekoon sitä, miten tehtävä on toteutettavissa kestävän kehityksen mukaisesti. Tärkein 

tavoite, oman organisaation käyttöön tuotettu konstruktio muodosti kehyksen tutkimukselle. 

Vaikka tieteellisten vertaisarvioitujen artikkelien käyttö tutkimuksessa oli rajattua, löytyi 

monista julkisista ja asiantuntijaraporteista valtava määrä tärkeää informaatiota, jonka avulla 

konstruktio voidaan toteuttaa. Samalla konstruktion osittaisellakin käyttöönotolla voidaan 

osoittaa konstruktion toimivuus osana Järvenpään kaupungin resurssiviisauden 

toimintasuunnitelmaa. Samalla muita tutkimustuloksia ja -ohjeita voidaan käyttää konstruktion 

toteutuksen apuna ja näin muodostaa yhtenäinen toteutettavissa oleva kokonaisuus, jolla 

vastataan tutkimuskysymykseen: Miten infrarakentamisen ilmastobudjetti toteutetaan ja 

otetaan käyttöön? 

 

Infrarakentamisen ilmastobudjetti on kestävää kehitystä tukeva konstruktio. Kestävä kehitys oli 

esillä jo 1980-luvulla, jolloin Norjan entinen pääministeri, ilmastoasioissa kunnostautunut Gro 

Harlem Brundtland viestitti YK:n pitkän aikavälin ympäristöstrategian laadinnan yhteydessä:  

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 

mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”. (Brundtland 1988.)
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Liite 1.  Esimerkkejä päästölaskelmista (UUMA  2021, Ramboll Finland Oy) 

 

Esimerkkejä päästölaskelmista. Liitteen 1 mukaisia päästölaskentaesimerkkejä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi osana suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen ilmasto- ja laatutavoitteita. 

 

Esimerkki materiaalien päästöjen laskennasta 

Materiaalien päästöjen laskemiseksi tarvitaan tiedot käytettävien materiaalien määrästä ja 

päästökertoimet kyseiselle materiaalille. Koska päästökertoimia on annettu eri yksiköissä, 

esimerkiksi 

kg CO2 / t tai g CO2 / m3, on päästölaskennassa tärkeää huomioida, että materiaalin määrä on 

samassa yksikössä, jolle päästöarvo on ilmoitettu. Seuraavassa esimerkissä vertaillaan 

pilaristabiloinnin sideaineen materiaalien päästöjä (tuotevaihe A1-A3) kahden vaihtoehdon 

osalta, jossa toisessa vaihtoehdossa osa sideaineen materiaaleista korvataan lentotuhkalla. 

Pilaristabiloinnissa käytetään 90 tonnia sideainetta, josta 65 % on sementtiä ja 35 % kalkkia. 

Vaihtoehtona on korvata osa perinteisistä sideaineista lentotuhkalla. Kuinka paljon vältetään 

materiaalipäästöjä, kun käytetään sideaineseosta, josta 60 % on sementtiä, 30 % kalkkia ja 10 

% 

lentotuhkaa? Lentotuhka on peräisin energiantuotannosta, ja oletuksena on, että sitä ei tässä 

tapauksessa prosessoida ennen hyödyntämistä sideaineena lukuun ottamatta sellaista käsittelyä, 

joka lentotuhkalle tehtäisiin joka tapauksessa hyötykäytöstä riippumatta. Mikäli lentotuhka 

vaatisi 

ylimääräistä käsittelyä ennen hyötykäyttöä, päästö ei olisi nolla. 

Sideaineiden päästökertoimet: 

Materiaali Päästökerroin 

kg CO2-ekv / t 

Päästökertoimen lähde 

Sementti 611,7 Finnsementin ympäristöseloste 

201910 

Kalkki 1100 Nordkalk Sustainability report 201911 

Lentotuhka 0 Koska lentotuhkaa ei prosessoida, se 

voidaan olettaa nollapäästöiseksi. 

Vaihtoehdossa 1 (sementti + kalkki) sideaineen kokonaispäästöt ovat: 



 

   

 

0,65 ∗ 90 𝑡 ∗ 611,7 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑡 + 0,35 ∗ 90 𝑡 ∗ 1100 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑡 

= 70 434,45 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 

Vaihtoehdossa 2 (sementti, kalkki + lentotuhka) sideaineen kokonaispäästöt ovat: 

0,60 ∗ 90 𝑡 ∗ 611,7 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑡 + 0,30 ∗ 90 𝑡 ∗ 1100 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑡 + 0,10 ∗ 90 𝑡 ∗ 0 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

𝑒𝑘𝑣/𝑡 

10 https://finnsementti.fi/wp-content/uploads/2019_PA_Yhteenveto.pdf 

11 

https://www.nordkalk.fi/document/1/1995/f121adb/b32d_upload_0a11c4c_nordkalk_sustaina

bility_report_2019.pdf 
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= 62 731,80 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 

Päästövähennys on siis 

70 434,45 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 − 62 731,80 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 = 7 702,65 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 ≈ 7 700 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 

 

Esimerkki kuljetusten päästöjen laskennasta 

Kuljetusten päästöt voidaan laskea käyttäen VTT:n LIPASTO-tietokannan päästökertoimia 

liikennevälineiden yksikköpäästöistä. Tietokannassa on esitetty puoliperävaunuyhdistelmien, 

täysperävaunuyhdistelmien ja maansiirtoautojen päästökertoimet ajoneuvokilometriä ja 

tonnikilometriä 

kohden. Päästöarvot on eritelty maantie- ja katuajolle sekä täydelle ja tyhjälle kuormausasteelle. 

Seuraavassa esimerkissä lasketaan työmaakuljetusten päästöt (infran elinkaaren vaihe A4) 

kahdelle materiaalille. 

Työmaalla tarvitaan 120 tonnia mursketta. Vaihtoehtoina on tuoda kalliomursketta 25 

kilometrin 

päästä tai hyödyntää betonimursketta, jota on saatavilla purkukohteesta 5 kilometrin päästä. 

Kuljetukset työmaalle tehdään puoliperävaunulla (kuormakoko 25 t). Kalliomurskeen 

kuljetusmatkasta 80 % on maantieajoa ja 20 % katuajoa. Betonimurskeen kuljetusmatka on 

katuajoa. 

Kuinka paljon kuljetuspäästöjä vältetään, jos käytetään lähempää tuotavaa betonimursketta 

kalliomurskeen sijaan? 

Poimitaan LIPASTO-tietokannasta puoliperävaunun CO2-ekv. päästökertoimet 

12. Koska ajoneuvon 



 

   

 

EURO-luokkaa ei ole tiedossa, valitaan keskimääräinen päästötaso. 

Päästökerroin 

g CO2 ekv. / km 

Kuormausaste Täysi Tyhjä 

Maantieajo 962 630 

Katuajo 1662 965 

Lasketaan, kuinka monta kuormaa 120 tonnin kuljettamiseen tarvitaan: 

120 t / 25 t = 4,8 eli tarvitaan 5 kuormaa. 

Kalliomurskeen kuljetuksen päästöt muodostuvat seuraavasti: 

Menomatkat täydellä kuormalla + paluumatkat tyhjällä kuormalla, 80 % matkasta maantieajoa, 

20 % katuajoa 

(0,80 ∗ 5 ∗ 25 𝑘𝑚 ∗ 962 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑘𝑚 + 0,20 ∗ 5 ∗ 25 𝑘𝑚 ∗ 1662 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑘𝑚) 

+ (0,80 ∗ 5 ∗ 25 𝑘𝑚 ∗ 630 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑘𝑚 + 0,20 ∗ 5 ∗ 25 𝑘𝑚 ∗ 965 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑘𝑚) 

= 224 875 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 ≈ 225 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 

Betonimurskeen kuljetuksen päästöt: 

Menomatkat täydellä kuormalla + paluumatkat tyhjällä kuormalla, 100 % katuajoa 

5 ∗ 5 𝑘𝑚 ∗ 1662 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑘𝑚 + 5 ∗ 25 𝑘𝑚 ∗ 965 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑘𝑚 

= 65 675 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 ≈ 66 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 

Lyhyemmällä kuljetusmatkalla aikaansaatava päästövähennys on siis: 

225 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 − 66 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 = 159 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣 

12 http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/tavaraliikenne/tieliikenne/tavara_tie.htm 
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Esimerkki työsuoritusten päästöjen laskennasta 

VTT:n LIPASTO-tietokannassa on päästökertoimia työkoneille tehonkäyttöä kohden (g/kWh) 

ja polttoaineen kulutusta kohden (g/l). Työsuoritusten päästöjen laskennassa tarvitaan yleensä 

myös tietoa työkoneiden polttoaineen kulutuksesta tai työhön käytetystä ajasta. Seuraavassa 

esimerkissä lasketaan levitys- ja tiivistystyön päästöt. 

Massiivituhkarakenteessa käytettyä lentotuhkaa levitetään 3000 m2 alueelle pyöräkuormaajalla 

ja tiivistetään täryjyrällä. Urakoitsijalta saadun tiedon mukaan kuormaajan polttoaineen kulutus 

on 9 l/h ja levitystyöhön kului 15 tuntia. Paljonko työsuorituksista aiheutui päästöjä? 



 

   

 

VTT:n Lipasto-tietokannan mukaan pyöräkuormaajan päästökerroin on 2673 g CO2 ekv. / 

polttoainelitra.  Levitystyössä aiheutuvat pyöräkuormaajan päästöt ovat: 

9 𝑙/ℎ ∗ 15 ℎ ∗ 2673 kg CO2 ekv/l = 360855 𝑔 𝐶𝑂2 ≈ 361 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 

Lipasto-tietokannan päästökerroin jyrille on 2672 g CO2 ekv / polttoainelitra. Maajyrän 

polttoaineen kulutuksen arvioimiseksi käytetään kulutustietoa 0,017 l/m2 (Stripple, 2001). 

Tiivistystyön 

päästöt ovat: 

3000 𝑚2 ∗ 0,017 𝑙/𝑚2 ∗ 2672 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑙 = 136272 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 ≈ 136 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 

Levitys- ja tiivistystyön päästöt ovat siis yhteensä: 

361 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 + 136 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 = 497 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Liite 2 Haastattelukysymysluettelot 9 kpl 

HAASTATTELU 1, Haastatteluajankohta sovittu 4.5.2021 
 
TEEMA: kunnossapito 
Nauhoitus on päällä ja aloitetaan haastattelu. Toivon hyvää keskustelua aiheen tiimoilta. 
Aiheena on Infrarakentaminen ja ilmastobudjetti. Asiaa tarkastellaan resurssiviisauden 
näkökulmasta. Tervetuloa haastatteluun. 
 
Kerro tehtäväkuvastasi kaupungissa ja siihen liittyviä tehtäviä? Tehdäänkö tehtäviä 
itsenäisesti vai ostopalveluina.  
  
Mitä resurssiviisaus kaupungissa tarkoittaa oman toiminnan osalta?  
  
Ylläpidon näkökulmasta arvioituna kaupungin resurssiviisauden tiekartassa on 
määriteltynä päätavoitteita, jotka ovat ei päästöjä, ei jätteitä ja ei ylikulutusta. Miten nämä 
tavoitteet näkyvät jo toiminnassa? Jos eivät, niin miten niiden tulisi näkyä toiminnassa?  
  
Ilmastobudjetti on toiminnallisuusbudjetti, johon liittyy sekä toiminnallisia (hiilijalanjäljen 
pienentäminen, hiilineutraalius) tavoitteita, että taloudellisia (kustannuksia aiheuttavia) 
vaikutuksia. Mitkä tekijät pitäisi huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa ilmastobudjettia 
Ylläpidon näkökulmasta toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen?  
  
Resurssiviisaus kiertotalouden näkökulmasta tarkoittaa kierrätyksen lisäämistä? 
Mitä hiilijalanjälkeä lisäävää toimintaa kunnossapidossa on?  
  
Miten hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää mainitsemillasi osa-alueilla?  
  
Näkyykö resurssiviisaus ylläpidon talousarvioissa tai tilinpäätöksessä jollain tasolla? Pitäisikö 
sen näkyä ja miten (tavoitteet ja eurot)?  
  
Miten ostopalveluina toteutettavissa tehtävissä on määriteltynä ilmastoasiat?  
  
Minkälaiset mittarit ylläpidon osalta tulisi luoda ilmastobudjetin tavoitteiden (toiminnalliset ja 
taloudelliset) toteutumisen arviointiin?  
  
Liittyykö kunnossapitoon jotain ristiriitaista palveluiden ja ilmastotavoitteiden välillä ja mitä?  
  
Miten resurssiviisauden velvoittavia toimia valvotaan sopimuksissa ja tehtävissä?  
  
Minkälaista tietoa ja koulutusta ilmastobudjetin toteuttamisessa tarvittaisiin?  
 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

HAASTATTELU 2, haastatteluajankohta sovittu 5.5.2021 

TEEMA: kaavoitus ja resurssiviisaus 
Nauhoitus on päällä ja aloitetaan haastattelu. Toivon hyvää keskustelua aiheen tiimoilta. 
Aiheena on Infrarakentaminen ja ilmastobudjetti. Asiaa tarkastellaan resurssiviisauden 
näkökulmasta. Tervetuloa haastatteluun.  
  
Kerro tehtäväkuvastasi kaupungissa ja siihen liittyviä tehtäviä?   
Miten määrittelisit resurssiviisauden kaupungissa, mitä se on ja sen tavoitteita?  
 Ovatko resurssiviisauden tavoitteet linjassa toiminnallisesti ja ajallisesti EU:n ja valtiollisten 
tavoitteiden kanssa?  
  
Ovatko hiilineutraaliustavoitteet kaupungin näkökulmasta saavutettavissa ja miten?  
  
Kaupungin resurssiviisauden tiekartassa on määriteltynä päätavoitteita, jotka ovat ei 
päästöjä, ei jätteitä ja ei ylikulutusta. Miten nämä tavoitteet näkyvät jo toiminnassa? Jos 
eivät, niin miten niiden tulisi näkyä toiminnassa?  
  
Ilmastobudjetti on toiminnallisuusbudjetti, johon liittyy sekä toiminnallisia (hiilijalanjäljen 
pienentäminen, hiilineutraalius) tavoitteita, että taloudellisia (kustannuksia aiheuttavia) 
vaikutuksia. Mitkä tekijät pitäisi huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa 
ilmastobudjettia resurssiviisauden näkökulmasta toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen?  
  
Kaupunkitekniikan rooliin liittyy hiilijalanjälkeä lisääviä toimia kuten maanrakennusta, huolto- 
ja kunnossapitotoimia. Voidaanko näistä syntyviä päästöjä kompensoida kaupungin 
sisällä muussa toiminnassa jollain tavalla? Miten?  
  
Resurssiviisaus kiertotalouden näkökulmasta tarkoittaa kierrätyksen 
lisäämistä. Tulisiko kaavoituksessa huomioida enemmän tiiviin rakentamisen sijasta 
lähisäilytyspaikkoja, joille voitaisiin varastoida maa-aineksia kierrätykseen, infrarakentamisen 
yhteydessä poistettavien rakenteiden kuten kivien ja kierrätystä sekä lumitilaa lumen 
lähivarastointia varten?  
  
Resurssiviisauden toimina on mainittu muun muassa pyöräilyn ja jalankulun 
olosuhteiden parantaminen ja tätä kautta lisääminen liikenteen päästöjä vähentävänä 
tekijänä. Miten rakentamisen ja kunnossapidon osalta tulisi menetellä, voisiko esimerkiksi 
rakennettava jalkakäytävä tai kevyen liikenteen väylä kompensoida rakentamis- tai 
kunnossapitoaikana syntyviä päästöjä ja miten tätä voisi osoittaa laskennallisesti?  
  
Millä tavalla hulevesien hallinta liittyy ympäristöasioihin?  
  
Mitkä ovat kaupunkitekniikan infrarakentamisen tärkeimmät ilmastotoimet, 
jotta hiilineutraalius tavoitteet voidaan saavuttaa tavoiteaikataulussa?  
  
Näkyykö resurssiviisaus kaupungin talousarvioissa tai tilinpäätöksessä jollain 
tasolla? Pitäisikö sen näkyä enemmän yksikkötasolla ja miten (tavoitteet ja eurot)?  
  
Miten ostopalveluina toteutettavissa tehtävissä on määriteltynä ilmastoasiat?  
  
Minkälaiset mittarit infrarakentamisen osalta tulisi luoda ilmastobudjetin tavoitteiden 
(toiminnalliset ja taloudelliset) toteutumisen arviointiin?  
  
Liittyykö ilmastotavoitteisiin jotain ristiriitaisuutta tavoitteiden ja toteutuksen välillä ja mitä?  



 

   

 

  
Miten resurssiviisauden velvoittavia toimia pitäisi esittää tai valvoa sopimuksissa 
ja tehtävissä?  
  
Minkälaista tietoa ja koulutusta ilmastobudjetin toteuttamisessa tarvittaisiin?  
  
Miten infrarakentamisen ilmastobudjetti kaupungin näkökulmasta on sinun mielestäsi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

HAASTATTELU 3, haastatteluajankohta sovittu 7.5.2021 
 
TEEMA: talous 
Nauhoitus on päällä ja aloitetaan haastattelu. Toivon hyvää keskustelua aiheen tiimoilta. 
Aiheena on Infrarakentaminen ja ilmastobudjetti. Asiaa tarkastellaan resurssiviisauden 
näkökulmasta. Tervetuloa haastatteluun. 
  
Kerro tehtäväkuvastasi kaupungissa ja siihen liittyviä tehtäviä?   
  
Löytyykö kaupungin talousarviosta resurssiviisauteen ja sen toteutukseen liittyvää 
taloudellista tietoa?  
  
Ilmastobudjetti on toiminnallisuusbudjetti, johon liittyy sekä toiminnallisia (hiilijalanjäljen 
pienentäminen, hiilineutraalius) tavoitteita, että taloudellisia (kustannuksia aiheuttavia) 
vaikutuksia.   
Miten talousarviossa voidaan/voitaisiin esittää toiminnallisia resurssiviisauden tavoitteita?  
Entä taloudellisia resurssiviisauden tavoitteita?  
  
Miten tilinpäätöksessä voidaan/voitaisiin esittää toiminnallisia resurssiviisauden tavoitteita?  
Entä taloudellisia resurssiviisauden tavoitteita?  
  
Kaupungin resurssiviisauden tiekartassa on määriteltynä päätavoitteita, jotka ovat ei 
päästöjä, ei jätteitä ja ei ylikulutusta. Miten nämä tavoitteet on kirjattu em. asiakirjoihin? Jos 
eivät, niin miten niiden tulisi näkyä em. dokumenteissa?  
  
Onko ilmastobudjetilla mielestäsi kustannuksia lisäävä/vähentävä/neutraali vaikutus? 
Perustele.  
  
Onko kaupungilla jotain muita toiminnallisuusbudjetteja käytössä? Jos on, niin miten ne on 
toteutettu? Jos ei niin mitä elementtejä toiminnallisuusbudjetteihin, joissa tarkastellaan 
taloudellisia vaikutuksia, tulisi olla?  
  
Näkyykö resurssiviisaus kaupungin talousarvioissa tai tilinpäätöksessä jollain 
tasolla? Pitäisikö sen näkyä enemmän yksikkötasolla ja miten (tavoitteet ja eurot)?  
  
Miten ostopalveluina toteutettavissa tehtävissä on määriteltynä ilmastoasiat ja miten ne 
saataisiin näkyviin ilmastotavoitteiden osalta?  
  
  
Tutkimuksen tavoitteena on toteuttaa malli tai prosessi, jossa infrarakentamisen 
ilmastobudjetin avulla voidaan osoittaa ilmaston muutosten hillintätoimien vaikutus 
kaupunkitekniikan toiminnassa ja infran investointiohjelmassa. Miten mielestäsi tällainen 
rakenne tulisi järjestää taloudellisesti?  
  
Voiko talousseurantaan muodostaa taloudellisia seurantakohteita resurssiviisauden 
tavoitteille ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta vai ovatko ne vain mittareita?  
  
Miten infrarakentamisen ilmastobudjetti tulisi mielestäsi toteuttaa talousnäkökulma 
huomioiden?  
  
Minkälaista tietoa ja koulutusta ilmastobudjetin toteuttamisessa tarvittaisiin?  
 



 

   

 

 HAASTATTELU 4, haastatteluajankohta sovittu 10.5.2021 
 
TEEMA: infran rakennuttaminen  
Nauhoitus on päällä ja aloitetaan haastattelu. Toivon hyvää keskustelua aiheen tiimoilta. 
Aiheena on Infrarakentaminen ja ilmastobudjetti. Asiaa tarkastellaan resurssiviisauden 
näkökulmasta. Tervetuloa haastatteluun. 
 
Kerro tehtäväkuvastasi kaupungissa ja siihen liittyviä tehtäviä? Tehdäänkö tehtäviä 
itsenäisesti vai ostopalveluina.  
  
Mitä resurssiviisaus kaupungissa tarkoittaa oman toiminnan osalta?  
Mitä resurssiviisaus kaupungissa tarkoittaa oman toiminnan osalta?  
  
Infran rakennuttamisen näkökulmasta arvioituna kaupungin resurssiviisauden tiekartassa on 
määriteltynä päätavoitteita, jotka ovat ei päästöjä, ei jätteitä ja ei ylikulutusta. Miten nämä 
tavoitteet näkyvät jo toiminnassa? Jos eivät, niin miten niiden tulisi näkyä toiminnassa?  
Elinkaarikeskustelu kysymysten ulkopuolelta  
Ilmastobudjetti on toiminnallisuusbudjetti, johon liittyy sekä toiminnallisia (hiilijalanjäljen 
pienentäminen, hiilineutraalius) tavoitteita, että taloudellisia (kustannuksia aiheuttavia) 
vaikutuksia. Mitkä tekijät pitäisi huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa 
ilmastobudjettia infrarakennuttamisen tai -rakennuttamisen näkökulmasta toiminnallisten 
tavoitteiden toteutumiseen?  
  
Resurssiviisaus kiertotalouden näkökulmasta tarkoittaa kierrätyksen lisäämistä? 
Mitä hiilijalanjälkeä lisäävää toimintaa rakennuttamisessa on ja miten kierrätystä voisi 
tehostaa?  
  
Miten hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää mainitsemillasi osa-alueilla?  
  
Näkyykö resurssiviisaus rakennuttamisen talousarvioissa tai tilinpäätöksessä jollain 
tasolla? Pitäisikö sen näkyä ja miten (tavoitteet ja eurot)?  
  
Miten ostopalveluina toteutettavissa tehtävissä on määriteltynä ilmastoasiat tai vaatimukset 
resurssiviisauden osalta?  
  
Minkälaiset mittarit infran rakennuttamisen osalta tulisi luoda ilmastobudjetin tavoitteiden 
(toiminnalliset ja taloudelliset) toteutumisen arviointiin?  
  
Liittyykö toimintaan jotain ristiriitaista palveluiden ja ilmastotavoitteiden välillä ja mitä?  
  
Miten resurssiviisauden velvoittavia toimia valvotaan sopimuksissa ja tehtävissä?  
  
Minkälaista tietoa ja koulutusta ilmastobudjetin toteuttamisessa tarvittaisiin?  
  
Miten toteuttaisit ilmastobudjetin toiminnallisesti ja taloudellisesti omalla vastuualueellasi?  
  
Mitä ilmastotekoja koet omalla toimialueellasi toteutettavan jo nyt? 
 
Laadun merkityksestä keskustelua.  
 
 



 

   

 

HAASTATTELU 5, haastatteluajankohta sovittu 11.5.2021 

TEEMA: infran rakennuttaminen yhteistyön näkökulmista  
Nauhoitus on päällä ja aloitetaan haastattelu. Toivon hyvää keskustelua aiheen tiimoilta. 
Aiheena on Infrarakentaminen ja ilmastobudjetti. Asiaa tarkastellaan resurssiviisauden 
näkökulmasta. Tervetuloa haastatteluun. 
 
Kerro tehtäväkuvastasi ja siihen liittyviä tehtäviä? Hoidetaanko tehtäviä itsenäisesti vai 
ostopalveluina.  
  
Ketkä ovat tärkeimmät yhteystyökumppaninne. Minkälaisissa tilanteissa resurssiviisaus tulisi 
ottaa esille.  
  
Mitä resurssiviisaus kaupungissa tarkoittaa oman toiminnan osalta?  
  
Infran rakennuttamisen näkökulmasta arvioituna kaupungin resurssiviisauden tiekartassa on 
määriteltynä päätavoitteita, jotka ovat ei päästöjä, ei jätteitä ja ei ylikulutusta. Miten nämä 
tavoitteet mielestäsi näkyvät jo toiminnassa? Jos eivät, niin miten niiden 
tulisi näkyä toiminnassa?  
  
Ilmastobudjetti on toiminnallisuusbudjetti, johon liittyy sekä toiminnallisia (hiilijalanjäljen 
pienentäminen, hiilineutraalius) tavoitteita, että taloudellisia (kustannuksia aiheuttavia) 
vaikutuksia. Mitkä tekijät pitäisi huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa 
ilmastobudjettia infrarakennuttamisen tai -rakennuttamisen näkökulmasta toiminnallisten 
tavoitteiden toteutumiseen?  
  
Resurssiviisaus kiertotalouden näkökulmasta tarkoittaa kierrätyksen lisäämistä? 
Mitä hiilijalanjälkeä lisäävää toimintaa rakennuttamisessa on ja miten kierrätystä voisi 
tehostaa?  
  
Miten hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää mainitsemillasi osa-alueilla?  
  
Näkyykö resurssiviisaus veden talousarvioissa tai tilinpäätöksessä jollain tasolla? Pitäisikö 
sen näkyä ja miten (tavoitteet ja eurot)? Pitäisikö se liittää kaupungin tilinpäätökseen 
erillisenä vai yhteisenä kokonaisuutena?  
  
Miten ostopalveluina toteutettavissa tehtävissä on määriteltynä ilmastoasiat tai vaatimukset 
resurssiviisauden osalta?  
  
Minkälaiset mittarit veden osalta tulisi luoda ilmastobudjetin tavoitteiden (toiminnalliset ja 
taloudelliset) toteutumisen arviointiin? Voivatko ne olla yhteiset kaupungin kanssa?  
  
Liittyykö toimintaan jotain ristiriitaista palveluiden ja ilmastotavoitteiden välillä ja mitä?  
  
Miten resurssiviisauden velvoittavia toimia valvotaan sopimuksissa ja tehtävissä?  
  
Minkälaista tietoa ja koulutusta ilmastobudjetin toteuttamisessa tarvittaisiin?  
  
Pitäisikö hulevesien hallintaa käsitellä ilmastobudjetissa?  
  
Miten hulevesien hallinnalla voitaisiin vaikuttaa ilmastoasioihin?  
  
Kompensaatiomahdollisuudet, onko niitä?  Laadun merkityksestä keskustelua.  



 

   

 

HAASTATTELU 6, haastatteluajankohta sovittu 12.5.2021 

TEEMA: hankinnat 
Nauhoitus on päällä ja aloitetaan haastattelu. Toivon hyvää keskustelua aiheen tiimoilta. 
Aiheena on Infrarakentaminen ja ilmastobudjetti. Asiaa tarkastellaan resurssiviisauden 
näkökulmasta. Tervetuloa haastatteluun. 
 
Kerro tehtäväkuvastasi kaupungissa ja siihen liittyviä tehtäviä? Tehdäänkö tehtäviä 
itsenäisesti vai ostopalveluina.  
  
Mitä resurssiviisaus kaupungissa tarkoittaa oman toiminnan osalta?  
  
Infran hankintojen näkökulmasta arvioituna kaupungin resurssiviisauden tiekartassa on 
määriteltynä päätavoitteita, jotka ovat ei päästöjä, ei jätteitä ja ei ylikulutusta. Miten nämä 
tavoitteet näkyvät jo hankintojen valmisteluissa? Jos eivät, niin miten niiden tulisi näkyä?  
  
Ilmastobudjetti on toiminnallisuusbudjetti, johon liittyy sekä toiminnallisia (hiilijalanjäljen 
pienentäminen, hiilineutraalius) tavoitteita, että taloudellisia (kustannuksia aiheuttavia) 
vaikutuksia. Mitkä tekijät pitäisi huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa 
ilmastobudjettia infrarakennuttamisen tai -rakennuttamisen näkökulmasta toiminnallisten 
tavoitteiden toteutumiseen hankinnoissa ja niiden valmisteluissa?  
  
Resurssiviisaus kiertotalouden näkökulmasta tarkoittaa kierrätyksen lisäämistä? 
Mitä hiilijalanjälkeä lisäävää toimintaa rakennuttamisessa on ja miten kierrätystä voisi 
tehostaa esimerkiksi hankintojen valmisteluissa?  
  
Miten hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää mainitsemillasi osa-alueilla?  
  
Näkyykö resurssiviisaus hankintojen rakennuttamisen talousarvioissa tai tilinpäätöksessä 
jollain tasolla? Pitäisikö sen näkyä ja miten (tavoitteet ja eurot)?  
  
Miten ostopalveluina toteutettavissa tehtävissä on määriteltynä ilmastoasiat ja vaatimukset 
resurssiviisauden osalta?  
  
Minkälaiset mittarit infran hankintojen osalta tulisi luoda ilmastobudjetin tavoitteiden 
(toiminnalliset ja taloudelliset) toteutumisen arviointiin?  
  
Liittyykö toimintaan jotain ristiriitaista palveluiden ja ilmastotavoitteiden välillä ja mitä?  
  
Miten resurssiviisauden velvoittavia toimia valvotaan sopimuksissa ja tehtävissä?  
  
Minkälaista tietoa ja koulutusta ilmastobudjetin toteuttamisessa tarvittaisiin?  
  
Miten toteuttaisit ilmastobudjetin toiminnallisesti ja taloudellisesti omalla vastuualueellasi?  
  
Mitä ilmastotekoja koet omalla toimialueellasi toteutettavan jo nyt? 
 
Laadun merkityksestä keskustelua.  
 

 

 



 

   

 

HAASTATTELU 7, haastatteluajankohta sovittu 17.5.2021 

TEEMA: infran suunnittelu  
Nauhoitus on päällä ja aloitetaan haastattelu. Toivon hyvää keskustelua aiheen tiimoilta. 
Aiheena on Infrarakentaminen ja ilmastobudjetti. Asiaa tarkastellaan resurssiviisauden 
näkökulmasta. Tervetuloa haastatteluun.  
 
Kerro tehtäväkuvastasi kaupungissa ja siihen liittyviä tehtäviä? Tehdäänkö tehtäviä 
itsenäisesti vai ostopalveluina.  
 
Mitä resurssiviisaus kaupungissa tarkoittaa oman toiminnan osalta?  
 
Infran rakennuttamisen näkökulmasta arvioituna kaupungin resurssiviisauden tiekartassa on 
määriteltynä päätavoitteita, jotka ovat ei päästöjä, ei jätteitä ja ei ylikulutusta. Miten nämä 
tavoitteet näkyvät jo toiminnassa? Jos eivät, niin miten niiden tulisi näkyä toiminnassa ja 
erityisesti suunnittelussa?  
 
Resurssiviisaus kiertotalouden näkökulmasta tarkoittaa kierrätyksen lisäämistä? Miten 
kierrätystä voisi tehostaa suunnittelun keinoin?  
 
Miten muuten hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää suunnittelun osa-alueilla?  
 
Ilmastobudjetti on toiminnallisuusbudjetti, johon liittyy sekä toiminnallisia (hiilijalanjäljen 
pienentäminen, hiilineutraalius) tavoitteita, että taloudellisia (kustannuksia aiheuttavia) 
vaikutuksia. Mitkä tekijät pitäisi huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa ilmastobudjettia 
infran suunnittelun näkökulmasta toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen?  
  
Näkyykö resurssiviisaus suunnittelun kustannusarvioissa? Pitäisikö sen näkyä ja miten 
(tavoitteet ja eurot)?  
 
Miten ostopalveluina toteutettavissa tehtävissä on määriteltynä ilmastoasiat tai vaatimukset 
resurssiviisauden osalta?  
 
Liittyykö toimintaan jotain ristiriitaista palveluiden ja ilmastotavoitteiden välillä ja mitä?  
Miten resurssiviisauden velvoittavia toimia valvotaan sopimuksissa ja tehtävissä?  
 
Minkälaiset mittarit suunnittelun osalta tulisi luoda ilmastobudjetin tavoitteiden (toiminnalliset 
ja taloudelliset) toteutumisen arviointiin?  
 
Miten toteuttaisit ilmastobudjetin toiminnallisesti ja taloudellisesti omalla vastuualueellasi?  
Mitä ilmastotekoja koet omalla toimialueellasi toteutettavan jo nyt?  
  
Voidaanko resurssiviisauteen liittyvät päästöttömyys, jätteettömyys ja ylikulutus laskea jollain 
tavalla suunnittelussa?  
  
Tuoko se mielestäsi lisää kustannuksia ja miten kustannuksia voitaisiin kompensoida?  
  
Miten hulevesien hallinta tulisi huomioida ilmastotavoitteissa? 
Pyöräilyn kehittämisen merkitys ilmastotavoitteissa? 
Valaistuksen merkitys ilmastotavoitteissa?  
 Pitäisikö maa-aineksia kierrättää tehokkaammin ja voitaisiinko tämä huomioida 
suunnittelussa? 
Minkälaista tietoa ja koulutusta ilmastobudjetin toteuttamisessa tarvittaisiin?  



 

   

 

HAASTATTELU 8, haastatteluajankohta sovittu 27.5.2021 

TEEMA: ympäristöjohtaminen 
Nauhoitus on päällä ja aloitetaan haastattelu. Toivon hyvää keskustelua aiheen tiimoilta. 
Aiheena on Infrarakentaminen ja ilmastobudjetti. Asiaa tarkastellaan resurssiviisauden 
näkökulmasta. Tervetuloa haastatteluun.  
 
Kerro tehtäväkuvastasi kaupungissa ja siihen liittyviä tehtäviä? Tehdäänkö tehtäviä 
itsenäisesti vai ostopalveluina.  
 
Mitä resurssiviisaus kaupungissa tarkoittaa oman toiminnan osalta? 
 
Ympäristöjohtaminen, mitä se tarkoittaa mielestäsi? 
 
Käsitelläänkö kaupungin johtoryhmässä ympäristöasioita? Minkälaisia? Kuinka usein? 
 
Minkälaista ympäristötietoa tarvittaisiin lisää? 
 
Kiinnostavatko ympäristöasiat päätöksentekijöitä? 
 
Minkälaista toiminnallista ympäristötietoa päätöksentekoon tuotetaan tällä hetkellä? 
 
Minkälaista taloudellista ympäristötietoa päätöksentekoon tuotetaan tällä hetkellä? 
 
Minkälaista tietoa haluttaisiin lisää? 
 
Kenen vastuulla ympäristöasioiden huomioiminen kaupunkikehityksessä on? 
 
Minkälaisissa tilanteissa ympäristöasiat voitaisiin huomioida paremmin? 
 
Minkälainen kaupunkitekniikan rooli on mielestäsi ilmastoasioiden edistämisessä? 
 
Tulisiko kaupunkia kehittää liikenteen ja liikkumisen sekä energiaratkaisujen osalta 
älykkäämmäksi ja miten? 
 
Pitäisikö kiertotalouden ja elinkaariajattelun osalta mahdollistaa paremmat resurssit 
infrarakentamiselle ja ilmastobudjetille eli miten elinkaariajattelun osalta tulisi investoida? 
 

Saako ympäristöasioiden huomioiminen aiheuttaa kustannuksia esimerkiksi talousarvioissa? 

Maankäytön ja kaavoituksen merkitys ilmastobudjetissa? 

Tulisiko talousarvioissa huomioida paremmin ympäristöasioista aiheutuvat kustannukset? 

Ilmastobudjetti on toiminnallisuusbudjetti, johon liittyy sekä toiminnallisia (hiilijalanjäljen  
 
pienentäminen, hiilineutraalius) tavoitteita, että taloudellisia (kustannuksia aiheuttavia) 
vaikutuksia tulisiko ilmastobudjetti laajentaa koko kaupungin organisaation toimintaa 
koskevaksi? 
 
 



 

   

 

HAASTATTELU 9, haastatteluajankohta sovittu 1.6.2021 
TEEMA: päätöksenteko 
Nauhoitus on päällä ja aloitetaan haastattelu. Toivon hyvää keskustelua aiheen tiimoilta. 
Aiheena on Infrarakentaminen ja ilmastobudjetti. Asiaa tarkastellaan resurssiviisauden 
näkökulmasta. Tervetuloa haastatteluun.  
 
Kerro minkälaisia tehtäviä vastuullesi kuuluu kaupunkiorganisaatiossa? 
 
Mitä resurssiviisaus kaupungissa tarkoittaa omasta näkökulmastasi? 
 
Onko resurssiviisauden tiekartta tuttu? 
 
Ympäristöjohtaminen, mitä se tarkoittaa mielestäsi? 
 
Käsitelläänkö päätöksenteossa ympäristöasioita? Minkälaisia? Kuinka usein? 
 
Minkälaista ympäristötietoa tarvittaisiin lisää? 
 
Kiinnostavatko ympäristöasiat päätöksentekijöitä? 
 
Minkälaista toiminnallista ympäristötietoa päätöksentekoon tuotetaan tällä hetkellä? 
 
Minkälaista taloudellista ympäristötietoa päätöksentekoon tuotetaan tällä hetkellä? 
 
Pitäisikö ympäristöbudjetin ylittyä useamman valtuustokauden yli? 
 
Tuleeko kaupunkilaisilta kysymyksiä ympäristöasioista? 
 
Kenen vastuulla ympäristöasioiden huomioiminen kaupungissa on? 
 
Minkälaisissa tilanteissa ympäristöasiat voitaisiin huomioida paremmin? 
 
Tunnetko kaupunkitekniikan roolia resurssiviisaudessa ja mitä se on mielestäsi 
ilmastoasioiden edistämisessä? 
 
Saako ympäristöasioiden huomioiminen aiheuttaa kustannuksia esimerkiksi talousarvioissa? 
 
Tulisiko talousarvioissa huomioida paremmin ympäristöasioista aiheutuvat kustannukset? 
 
Ilmastobudjetti on toiminnallisuusbudjetti, johon liittyy sekä toiminnallisia (hiilijalanjäljen 
pienentäminen, hiilineutraalius) tavoitteita, että taloudellisia (kustannuksia aiheuttavia) 
vaikutuksia tulisiko ilmastobudjetti laajentaa koko kaupungin organisaation toimintaa 
koskevaksi? Nythän tutkimus ja sen tavoite on infrarakentaminen ja ilmastobudjetti. 
 
Tulisiko kaupunkia kehittää liikenteen ja liikkumisen sekä energiaratkaisujen osalta 
älykkäämmäksi ja miten? 
 
Pitäisikö kiertotalouden ja elinkaariajattelun osalta mahdollistaa paremmat resurssit 
infrarakentamiselle ja ilmastobudjetille eli miten elinkaariajattelun osalta tulisi investoida? 
Onko ilmiöpohjaiselle budjetoinnille poliittista kannatusta 

Miten ilmastobudjetista tulisi päättää?  Millaisena kaupunkina näet Järvenpään 2035?



 

   

 

Liite 3.  Konstruktion (Mallin, kuvio 11) osa-alueita 

Konstruktion osa-alue 1 

Suunnittelu toteutetaan vertaillen vanhan ja uuden rakenteen elinkaarivaikutuksia. 

Vertailuarvona on elinkaari 30, 50, ja 100 vuotta (=arvioitu kokonaiskäyttöikä ennen laajempaa 

uutta peruskorjausta?) Päästölaskennassa huomioidaan nämä tekijät. Taloudellinen vaikutus 

otetaan huomioon. 

Jos hiilijalanjälki ei ole nolla, arvioidaan kompensaatiomahdollisuudet (hiilinielujen käyttö). 

Hiilikädenjäljen osuus arvioidaan erikseen. 

Infrarakentamisen ilmastobudjetissa kokonaistaloudellisesti edullisin ilmastolliset laatukriteerit 

täyttävä ratkaisu on konstruktio, jota tavoitellaan. 

 

Konstruktion osa-alue 2 

Hankinta toteutetaan konstruktio 1 mukaisten suunnitelmien mukaisesti. Vertailuarvona 

käytetään konstruktio 1 valittua elinkaarta (=arvioitu kokonaiskäyttöikä ennen laajempaa uutta 

peruskorjausta?) Hankinnassa edellytetään laatukriteereissä liitteen 1 mukaisia 

päästölaskelmia, jotka voidaan toteuttaa myös erillisen ohjelman avulla. Taloudellinen vaikutus 

voidaan minimoida, mikäli laatukriteerit voidaan muodostaa siten, että niiden vaikutus on 

selkeästi arvioitavissa tarjoajien kohdalla.  

Jos hiilijalanjälki ei ole nolla, arvioidaan kompensaatiomahdollisuudet (hiilinielujen käyttö tai 

korvaavat työmenetelmät?). Hiilikädenjäljen osuus arvioidaan erikseen. Pitkän aikavälin 

taloussuunnitelmassa (infrarakentamisen investointiohjelma) tuodaan esille, miten kaupunki 

huomioi tulevissa hankinnoissaan ilmastoasiat (toiminnallisuus ja taloudellisuus) ja mitkä ovat 

hankintojen kokonaisvaikutukset ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

 

Konstruktion osa-alue 3 

Rakentaminen toteutetaan konstruktio 1 mukaisten suunnitelmien ja konstruktio 2 hankinta- ja 

sopimusasiakirjojen mukaisesti. Tilaaja kerää kaiken materiaali- ja muun rakentamisen tiedon. 

Työmaa-asiakirjoihin liitetään ylimääräinen ilmastotekijöiden arviointia koskeva ohjeistus, 

jonka toteutumista seurataan rakentamisen aikana. Tätä edellytetään jo hankinnan 

kilpailutuksessa. Lisätöissä huomioidaan niiden ilmastolliset vaikutukset. Taloudellinen 

vaikutus pyritään minimoimaan hankintavaiheessa, mikäli laatukriteerit voidaan muodostaa 

siten, että niiden vaikutus on selkeästi arvioitavissa ja valvottavissa työmaalla. 



 

   

 

Konstruktion osa-alue 4 

Kunnossapidon osalta toimitaan Konstruktio 2 mukaisin periaattein hankittaessa 

kunnossapitopalveluja. Ennen hankintaa arvioidaan miten eri kunnossapitoluokissa ja 

laatukriteereissä huomioidaan kunnossapidon ympäristötekijät osana kunnossapitotoimintaa. 

Kunnossapidon osalta laaditaan ympäristötekijöiden vuosikello. Hankinnoissa kiinnitetään 

erityistä huomiota siihen, millaisella kalustolla huoltotoimia tehdään, kuinka usein on tarve 

huoltotoimille ja onko tarvetta lisätä nurmikkojen sijaan niittymaisia alueita huoltotyön 

kompensaationa tai rakennustyön kompensaationa. 

 

Konstruktion osa-alue 5 

Peruskorjaus/ käytöstä poisto 

Suunnittelu ja hankinta: Rakennusmateriaalit valitaan suunnitteluvaiheessa kierrätettävinä ja 

elinkaareltaan pitkäaikaisina. 

Rakennusmateriaaleilta edellytetään tietoa niiden kierrätettävyydestä osana hankinnan 

laatukriteerejä. Samalla hankinnassa myös määritellään mahdollisimman tarkasti 

minimivaatimukset kierrätettävyydeltä. 

Rakentaminen ja kunnossapito: Rakentamistapa huomioi materiaalivirrat ja niiden 

mahdollisimman suuren käytettävyyden. Kaupungissa tehdään päätöksiä siitä, varastoidaanko 

maa-aineksia kaupungin alueella tai edellytetäänkö urakoitsijalta tarkempia selvityksiä siitä, 

miten työmailta poistettavat maa-ainekset kierrätetään, esimerkiksi voidaanko niitä 

välivarastoida ja käyttää urakassa tai tulevissa urakoissa ja millä tavalla kompensaatio 

toteutetaan. Peruskorjausohjelmaan lisätään kohteiden ilmastovaikutusten huomioiminen osana 

rakentamista.? 

 

Konstruktio muodostuu osa-alueiden 1–5 avulla. Nämä osa-alueet kuvaavat ongelmanratkaisua 

infrarakentamisen ilmastobudjetin suunnittelussa ja toteutuksessa. Konstruktion eri osat 

muodostavat yhteisen kokonaisuuden, jonka avulla voidaan tehdä johtopäätös siitä, että 

infrarakentamiseen liittyvät ilmastotekijät voidaan huomioida ja toteuttaa osana kaupungin 

resurssiviisauden tavoitteita.  

 

 

 



 

   

 

Liite 4. Tarkennettu toimenpideluettelo Infrarakentamisen ilmastobudjetin toteutukseen 

 

Infrarakentamisessa kokonaisuuden muodostavat maankäytön, infrarakentamisen suunnittelun, 

hankinnan, toteutuksen, ylläpidon ja käytöstä poiston yhteydessä määritellyt laatutekijät, joita 

myös ilmastotekijöiden huomioiminen ovat. 

 

Kaavoitus ja maankäyttö 

Arvioidaan hiilinielujen tarve kaupungissa: seuraavat 10 vuotta, 20 vuotta, 30 

vuotta, 50 vuotta ja 100 vuotta. 

Tehdään tilavarauksia alueiden maa-ainesten paikalliseen käsittelyyn ja 

varastointiin, maa-ainesten hyödyntäminen on jo selvityksessä? 

”Lukitaan” kaupungin hiilinielut maankäytön suunnittelussa (inventointi puistot, 

kaupunkimetsät, talousmetsät) 

Yleissuunnitelmaa alueiden maankäytöstä tehdään yhteistyössä infran 

suunnittelun kanssa (päästölaskenta, viherkerroin) 

Infran suunnittelu 

Huomioidaan hiilinielujen tarve kaupungissa: seuraavat 10 vuotta, 20 vuotta, 30 

50, 100 vuotta 

Toteutetaan vertailevaa esisuunnittelua yhteistyössä kaavoituksen kanssa 

Kohteiden päästölaskentaan hankintaan ja rakentamisen suunnitteluun on 

käytössä erillinen päästölaskentaohjelmisto (Core).  Tätä tietoa käytetään 

infrarakentamisen ilmastobudjetissa esiteltäessä infrarakentamisen 

investointiohjelman hankintojen ilmastollisia vaikutuksia. Tämän osalta hankinta 

on toteutettu ja etenee ohjelmistoja käyttävien sidosryhmien koulutukseen. 

Rakennusmateriaalien kierrätys ja käyttö sekä käytöstä poisto otetaan huomioon 

infran suunnittelussa. Kompensaatiomahdollisuudet tutkitaan ja hyödynnetään jo 

suunnittelussa. 

Hankinta 

Hankintojen laatukriteereihin liitetään oma ympäristötekijöiden vaikutusten 

arviointi, jonka sisältö suunnitellaan yhteistyössä kaavoituksen, infran 

suunnittelun ja infran rakentamisen kanssa. Kunnossapidon ja huollon osalta 

mietitään yhteistyössä vaihtoehdot tulevalle kunnossapidolle 



 

   

 

(kunnossapitoluokka, hiilinielujen huomioiminen ja valmiin kohteen 

luovuttaminen kunnossapitoon). Samalla huomioidaan rakentamisen hankinnan 

lisäksi ennakoiden jo kunnossapito optimaaliseksi. Kilpailutuksissa huomioidaan 

maa-ainesten kierrätettävyys, sekä syntyvän jätteen minimointi. 

Infrarakentaminen 

Rakentaminen toteutetaan maa-ainesten kierrätys tehokkaammin huomioiden. 

Ympäristötekijöitä ja niiden toteutusta työmaalla valvotaan tehokkaasti. 

 

Kunnossapito ja -huolto 

Kilpailutuksissa otetaan huomioon ympäristötekijät osana laatukriteereitä. 

Hiilinieluja vahvistetaan. Kunnossapitovälineistöltä edellytetään 

päästöttömyyttä/ vähäpäästöisyyttä. Tämän lisäksi arvioidaan hiilinielujen hoito 

osana kunnossapitoa ja -huoltoa. 

 

Käytöstä poisto tai kierrätys 

Välivarastointia vältetään. 

Maa-ainesten kierrätettävyyden osalta on tulossa selvitys, joka antaa pohjaa 

tarvittaville toimille maa-ainesten kierrätettävyyden lisäämiseen. 

Kaupungin oman maa-ainesten vastaanottopaikan maa-ainesten 

kierrätettävyyden lisääminen ja mahdollisen maa-aineksen lajittelun 

tehostaminen selvitetään. 

 

Infrarakentamisen ilmastobudjetti 

Syksyllä 2021 talousarvion 2022 infran investointiohjelman hyväksyttämisen 

yhteydessä tuodaan esille infrarakentamisen ilmastobudjetin tarve osana 

kansainvälisiä ja kansallisia ilmastotavoitteita ja kaupungin resurssiviisauden 

tiekartan kytkeytyminen infrarakentamiseen. Samalla tuodaan esille yksittäisen 

esimerkkikohteen osalta, miten ilmastotavoitteita huomioidaan kohteen 

suunnittelussa ja toteutuksessa ja mitä vaikutuksia näiden tavoitteiden 

huomioimisella on. 



 

   

 

Vuoden 2023 talousarvion valmistelutyössä infrarakentamisen ilmastobudjetti 

tuodaan laajemmin esille sekä korjausrakentamisen, että uudisrakentamisen 

toteutuksen osana. 

Saatujen kokemusten pohjalta ilmastobudjetin mahdollista laajentamista muille 

palvelualueille ja koko kaupungin toimintaa koskevaksi arvioidaan saatujen 

kokemusten pohjalta. Ilmastobudjettityöhön voidaan sisällyttää tulevaisuuden 

kehitystyössä hyvinvoinnin, turvallisuuden ja vaikutusten arvioinnin mittareita, 

joissa hyödynnetään tässä työssä esitettyjä resurssiviisauden indikaattoreita 

(Kuvio 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Liite 5.  PROSSIKAAVIO elinkaaren (oletetun käyttöiän) pituuden vaikutus kustannuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 VUOTTA (VE1) 

-KUSTANNUS x 

-KUNNOSSAPITO-

KUSTANNUKSET x 

-HÄVITYS-

KUSTANNUKSET x 

-CO2- PÄÄSTÖT x 

-KOMPENSAATIO- 

TARVE x 

60 (50) VUOTTA (VE2) 

KUSTANNUS x 

KUNNOSSAPITO-

KUSTANNUKSET x 

HÄVITYS-

KUSTANNUKSET x 

CO2- PÄÄSTÖT x 

KOMPENSAATIO-

TARVE x 

90 (100) VUOTTA 

(VE3) 

KUSTANNUS x 

KUNNOSSAPITO-

KUSTANNUKSET x 

HÄVITYS-

KUSTANNUKSET x 

CO2- PÄÄSTÖT x 

KOMPENSAATIO-

20 VUOTTA 

TASE-

ARVOSSA 

RASITTEENA 

 

20 VUOTTA 

TASE-

ARVOSSA 

RASITTEEN

A 

+HÄVITYS-

KULUT 

elinkaari   30 VUOTTA         60 VUOTTA     90 VUOTTA tai enemmän 

 

 

 

 

 

CO2 -PÄÄSTÖT x1 CO2 -PÄÄSTÖT x2 CO2 -PÄÄSTÖT x3 CO2 -PÄÄSTÖT x4 

CO2 -PÄÄSTÖT x1 

20 VUOTTA 

TASE-

ARVOSSA 

RASITTEEN

A 

+HÄVITYS-

KULUT 

KOMPENSAATIO-

MAHDOLLISUUS 

-talousnäkökulma 

-hiilinielut 

-materiaalivalinnat 

-hyvinvointi 

-kiertotalous 

-innovaatiot 

20 VUOTTA 

TASE-

ARVOSSA 

RASITTEEN

A 

+HÄVITYS- 

KULUT 

EUROT x1 EUROT x2 

CO2 -PÄÄSTÖT x2 

CO2 -PÄÄSTÖT x1 CO2 -PÄÄSTÖT x2 

EUROT x3 EUROT x4 

EUROT x1,1 EUROT x2,2 

EUROT x1,2 EUROT x2,4 

VE1 

VE2 

VE3 

VE1 

VE2 

VE3 

INFRARAKENTAMSEN ILMASTOBUDJETTI =PÄÄSTÖT+EUROT TARKASTELUJAKSOLLA 

KAUPUNGIN RESURSSIVIISAUDEN ILMASTOTAVOITTEET HUOMIOIDEN 



 

   

 

Infrarakentamisessa joudutaan käyttämään tulevaisuudessakin maa-aineksia ja materiaaleja, 

joiden valmistus on toteutettu päästöttömästi, mutta niiden rakentamisessa kuluu 

rakennusmateriaaleja, luonnonmateriaaleja ja syntyy jätteitä muun muassa rakentamiseen 

kelpaamattomien maa-ainesten siirroista ja kuljetuksista. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, 

että hankkeille, joita toteutetaan, määritellään selkeästi toiminnalliset ja taloudelliset raja-arvot, 

joiden pohjalta tehdään päätökset hankkeiden toteutuksesta ja toteutustavasta. Tässä liitteessä 

5 kuvataan hankkeiden elinkaarta, joka valitaan ennen hankkeen toteutusta.  

 

Vaihtoehtona 1 hankkeen elinkaaren arvioidaan olevan noin 30 vuotta. Tällöin 

päätöksentekovaiheessa hyväksytään, että hankkeen uudelleen toteutukseen tulee varautua 

seuraavan 30 vuoden aikana. Tällöin tulee varautua siihen, että hanke toistuu 30 vuoden välein, 

jolloin hankkeen uushankintakustannus on vähintään sama kuin aiemmassa hankinnassa. Myös 

päästöjen oletetaan olevan samaa luokkaa kuin alkuperäisessä hankinnassa. Samalla hanke 

kuormittaa säännöllisesti kaupungin tasetta miinusmerkkisesti aiheuttaen taloudellista painetta 

myös muiden tarpeellisten hankkeiden toteutukselle. 

 

Vaihtoehtona 2 hankkeen elinkaaren arvioidaan olevan vaihtoehtoa 1 puolet pidemmän noin 60 

vuotta. Oletuksena hankkeen kustannusarvioon lisätään noin 10 %, joka käytetään laadullisiin 

tekijöihin kuten kestävämpiin ja kierrätettävämpiin rakennusmateriaaleihin, suunnittelun ja 

valvonnan asiantuntemukseen ja kiertotalouden edistämiseen hankkeessa. Hankkeessa 

käytetään apuna innovaatioita kuten kiertotalouden kestäviä rakennusmateriaaleja, 

digitalisaation mukaan tuomia apu- ja valvontalaitteista ja mahdollisuuksien mukaan 

urakoitsijaa palkitaan ympäristöystävällisemmästä toiminnasta. Vaihtoehtoon 1 verrattuna 

rakentamisen päästöt puolittuvat ja kustannussäästö on 90 % vaihtoehto 1 kustannuksista. 

Vaihtoehto 2 mahdollistaa siis taloudellisesti ja toiminnallisesti kannattavan infrarakentamisen 

ilmastobudjetin. 

 

Vaihtoehto 3, jossa elinkaaren arvioidaan olevan noin 90 vuotta tai enemmän mahdollistaa 

vastaavasti vaihtoehtoon 1 verrattuna samalla laskutavalla 66 % pienemmät päästöt kuin 

vaihtoehdossa 1, sekä kustannukset ovat 250 % edullisemmat edellyttäen, että aloituksen 

investointi on noin 20 % enemmän kuin vaihtoehdossa 1. Vastaavasti vaihtoehto 3 on 



 

   

 

vaihtoehtoa 2 33 % vähemmän päästöjä aiheuttava ja kustannuksiltaan 37,5 % vaihtoehtoa 2 

edullisempi. 

 

virhemarginaalia voi kuitenkin syntyä, koska ainoa todellinen rakentamiskustannus saadaan, 

kun hanke on kilpailutettu ja sille on saatu rakentamiskustannus. Hankkeen elinkaaren arviointi 

perustuu myös arvioon, joka tehdään materiaalien teknisen käyttöiän perusteella. Ennalta 

arvaamaton rikkoutuminen sääolosuhteet tai tarkastuksien ja kunnossapidon laiminlyönti voi 

muodostaa yllättäviä kustannuksia, joita laskelmissa ei huomioida. 

 

Prosessikaavion uutuusarvo on se, ettei kaupungin infran investointiohjelman laadinnassa ole 

aiemmin otettu erityisesti esille sitä, miten elinkaarta pidentämällä voidaan saavuttaa 

huomattavia taloudellisia säästöjä infran hankinnoissa. Vaikka näin onkin toimittu osassa 

hankkeiden yhteydessä, huomio on kiinnittynyt enemmän yksittäisiin laatutekijöihin kuten 

ajoneuvojen tai kokonaiskuvassa tärkeiden, mutta vaikutuksiltaan pienehköjen 

ilmastotekijöiden hallintaan sekä kaupungin talousohjauksen puolelta akuutteihin 

säästötarpeisiin ja infran investointiohjelman karsintaan ei akuuttien hankkeiden osalta. 


