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Abstract: This is the concluding report of the KulMaKunta project in which fea-
sible potentials for improvement of the eco-efficiency of Finnish consumption 
have been assessed by means scenario-assessments. On purpose the scenarios 
were focused on institutional and social innovations, notably those related to the 
residential environment, and much less on technical innovations. The overall 
conclusion is that there is space for improvement of eco-efficiency without any 
loss of overall economic growth nor purchasing power.  
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Tiivistelmä: Tässä julkaisussa raportoidaan KulMaKunta hankkeen tuloksista. 
Tutkimuksessa selvitettiin skenaarioiden avulla mikä olisi kulutuksen ekotehok-
kuuden toteuttamiskelpoinen parannuspotentiaali. Skenaariot keskitettiin tarkoi-
tuksella yhteiskunnallisiin ja yhdyskuntarakenteellisiin innovaatioihin enemmän-
kin kuin teknisiin innovaatioihin. Kaiken kaikkiaan tulokset viittaavat siihen, että 
ekotehokkuutta on mahdollista parantaa uhraamatta talouskasvua tai kuluttajien 
hyvinvointia.   

Asiasanat: asuminen, ekotehokkuus, kestävä kulutus, kuluttajan käyttäyty-
minen, skenaariot, yhdyskuntarakenne 



Esipuhe

Yksityinen kulutus on suurin kysyntäerä kotimaisessa kansantaloudessa. Ulko-
maiden kulutus puolestaan vaikuttaa oman maan vientiin. Jos laajennetaan kulu-
tuskäsite kattamaan myös kansalaisille tarkoitetut julkiset palvelut (kuten 
koulutus- ja terveydenhoitopalvelut), kulutus kytkeytyy vahvasti kansalaisten 
kokonaishyvinvointiin.

Hyvinvoinnin edistämisellä on keskeinen asema länsimaiden talouspolitiikassa. 
Vuosikymmeniä toisen maailmansodan jälkeen hyvinvoinnin edistäminen – il-
man talouden tasapainon uhraamista – oli ja on edelleenkin talouspolitiikan pää-
haaste. Pitkän aikaa hyvinvoinnin edistäminen tarkoitti ennen kaikkea yksityisen 
kulutuksen kasvua, joka taas toteutui suureksi osaksi aineellisen kulutuksen kas-
vuna. 1970-luvulla oivallettiin, että jatkuva aineellisen kulutuksen kasvu voi kui-
tenkin muodostaa uhkan hyvinvoinnille kulutukseen liittyvän ympäristön saastu-
misen vuoksi. 

Aluksi ympäristöpolitiikka keskittyi tuotannon haittoihin. Askel askeleelta alet-
tiin vaatia myös uusia tuotestandardeja mm. jätevaikutuksien ja energiansäästön 
takia. Yhdeksänkymmentäluvulta alkaen on puhuttu kestävästä kehityksestä, joka 
voidaan myös ymmärtää niin, että hyvinvoinnin edistämiseen liittyy nyt uusia 
ulottavuuksia. Vesien pilaantuminen, ilmastonmuutos ja liikenteen ruuhkautumi-
nen osoittavat, että kaiken kaikkiaan kulutusvolyymin kasvattaminen sellaise-
naan luo ongelmia. Kestävä kehitys tarkoittaa laajasti ottaen taloudellisen, 
sosiaalisen ja ympäristön ulottuvuuksien tasapainottamista samanaikaisesti ja 
pitkäjänteisesti. Siksi kestävä kehitys edellyttää myös kestävää kulutusta – kulu-
tusta, joka ei uhkaa ympäristön kestävää tasapainoa. Tällä ei tarkoiteta ostovoi-
man kasvun pysähtymistä, vaan järkevää ostovoiman kehityksen ohjaamista 
kestävän kulutuksen suuntaan. KulMaKunta tutkimusprojekti osoittaa, että kulu-
tuksen ekotehokkuuden parantaminen kestävällä tavalla ei ole este taloudelliselle 
kasvulle. Kuitenkin kasvun sisällön ja rakenteen tulee muuttua. 

Kestävän kehityksen tutkiminen oli mukana jo VATT:n edellisissä tutkimusoh-
jelmissa. Tänä vuonna alkaneessa uudessa VATT tutkimusohjelmassa 2006-2008 
kestävä kulutus on mainittu yhtenä kestävän kehityksen tekijänä. Tämä tutkimus 
on esimerkki siitä, miten voidaan tutkia kestävän kulutuksen mahdollisuuksia ja 
kestävää kulutusta edistäviä ohjauskeinoja. Kestävää kehitystä ja kulutusta edis-
tävien ohjauskeinojen ideointi ja testaus edellyttää kuitenkin jatkossakin uusia 
panostuksia VATT:n tutkimustyössä.  

On osoittautunut, että kestävän kehityksen tutkimustoiminta edellyttää lähes aina 
poikkitieteellistä otetta. KulMaKunta tutkimushanke on hyvä esimerkki siitä, että 
poikkitieteelliset tutkimus- ja kehityshaasteet vaativat jatkuvasti tiivistä yhteis-
työtä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Onkin toivottavaa, että Suomen kestävän 



kehityksen tutkimusrahoitus ja tutkimusjärjestelmä ottavat riittävästi huomioon 
tämän alan poikkitieteellisyyden ja yhteistyön tarpeen jatkuvuuden tulevaisuu-
dessa.

Reino Hjerppe 

Ylijohtaja
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Tiivistelmä 

KulMaKunta1-tutkimuksen tavoitteet ja rakenne 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään kulutuksen rakenteita ekotehokkaassa 
elinympäristössä ja yhdyskuntarakenteessa.  

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, minkälaiset ekotehokkuuden parannukset 
olisivat enimmillään mahdollisia, kun otetaan huomioon todennäköinen mak-
siminopeus, jolla tekninen infrastruktuuri sekä taloudelliset ja sosiaaliset ra-
kenteet voivat muuttua. Tätä varten kehitetään perusura ja kolme vaihtoehto-
skenaariota, joiden avulla arvioidaan mahdollisuuksia edistää ekotehokkuutta. 

Tarkastelu on pitkäjänteinen. Perusuran ja vaihtoehtoskenaarioiden ajanjakso on 
vuodesta 2000 vuoteen 2030. 

Lähestymistapa:

Tutkimus koostuu tapaustutkimuksista ja mallisimuloinneista. Tapaustutkimusten 
pohjalta tehdään kvalitatiivinen analyysi erilaisten kotitalouksien asuinympäris-
töjen ja kulutusinnovaatioiden hyödyllisyydestä ekotehokkuuden kannalta. Kulu-
tus- ja yhdyskuntarakennemallien avulla analysoidaan innovaatioiden yhteis-
vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja kotitalouksien käytäntöihin. Mallissa 
ajetaan ensin perusskenaario vuoteen 2030 asti. Sen jälkeen vaihtoehtoisiin ske-
naarioihin sovitetaan tapaustutkimuksista johdetut ekotehokkuutta edistävät kulu-
tusmuutokset.  

Kolme vaihtoehtoskenaariota ovat: 
Kyläasumisen skenaario
Urbaanin pientaloasumisen skenaario 
Seniori- ja palveluasumisen skenaario 

Taustastrategian eroista huolimatta vaihtoehtoskenaariot voidaan toteuttaa rin-
nakkain ns. Yhdistelmä-skenaariossa. Rinnakkaistoteuttaminen merkitsee kuiten-
kin, että Kyläasumisen ja Seniori- ja palveluasumisen skenaarioiden vaikutukset 
alenevat jonkin verran. 

Tarkastelun kohteina ovat erilaiset kulutuksen osa-alueet ja muutosilmiöt. Kulu-
tuksen osa-alueista voidaan mainita asuminen (väljyys, lämmitystapa, jne.), liik-
kuminen (liikkumistarve, autonomistus, yhdyskuntarakenteen vaikutus, jne.) ja 
ostokset (kestotavarat, elintarvikkeet). Muutosilmiöistä otetaan huomioon yhdys-

                                             
1  KulMaKunta on projektin nimen lyhennys. Koko otsikko on: Kulutuksen mallit ekotehokkaassa 
elinympäristössä ja yhdysrakenteessa.



kuntarakenteen hajautuminen, senioritalojen määrän kasvu, sähköisten palvelujen 
ja etätyön yleistyminen, kotityön ulkoistaminen ja lähiö- tai asumispalvelut. 

Perusuran pääpiirteet ja haasteet 

Perusuran ja myös vaihtoehtoskenaarioiden väestön kehitys perustuu Tilasto-
keskuksen väestöennusteeseen 2004. Vaikka ennusteessa väestönkasvu pysähtyy 
hiljalleen ja väestön lukumäärä kääntyy laskuun vuonna 2028, kotitalouksien 
lukumäärä jatkaa kasvuaan koko skenaariokauden ja jopa melko rajusti. Vuonna 
2005 lasketaan olleen noin 2,4 miljoonaa kotitaloutta. Vuoden 2030 vastaavan 
lukumäärän arvioidaan olevan lähes 2,9 miljoonaa. Koska jokainen kotitalous 
tarvitsee oman asunnon, kalusteet ja usein auton, kotitalouksien lukumäärä on 
kestävän kehityksen kannalta merkityksellisempi tekijä kuin pelkästään väestön 
määrä. Ikärakenne muuttuu myös merkittävästi. Eläkeläisten lukumäärä suunnil-
leen kaksinkertaistuu vuoteen 2030 asti, kun taas lapsiperheiden lukumäärä vä-
henee noin 30 % (taulukko T1).  

Taulukko T1 Kotitalouksien lukumäärän muutos vuodesta 2000 vuoteen 2030, 
prosentteina (v. 2000 = 100)

Kotitalouden ikäryhmä 
ja rakenne Pääkeskus Kehyskunnat

(TKA)
Muut kau-

pungit Maaseutu

20-54 Lapseton 121 140 114 112 
20-54 Lapsiperhe 72 90 62 59
55-64 Lapseton 108 131 102 94 
55-64 Lapsiperhe 103 98 87 52
65+ Eläkeläiset 193 232 183 163 

Muuttoliikkeestä erityisesti suurten kaupunkikeskusten työssäkäyntialueen ympä-
ristökuntiin on tulossa vallitseva trendi. Tämä vaikeuttaa liikennejärjestelmän 
kehittämistä kestävälle pohjalle. Sikäli kun esikaupungistuminen ja yhdyskunta-
rakenteen hajautuminen johtavat suhteellisen väljiin asuinyhteisöjen tilarakentei-
siin, se merkitsee myös henkeä kohti tarvittavan julkisen infrastruktuurin ja 
toteuttamiskelpoisen kaukolämpöjärjestelmän alhaista ekotehokkuutta.  

Kotitalouksien kokonaisostovoima kasvaa noin 70 % vuodesta 2005 vuoteen 
2030. Väestörakenteen muutosten vuoksi lapsiperheen perinteinen asema osto-
voimaltaan suurimpana ryhmänä on muuttumassa. Kuviossa K1 esitetään reaali-
menojen muutokset. Lapsettomat kotitaloudet ikäryhmässä 20–54 edustavat 
määrällisesti ostovoimaltaan suurinta ryhmää vuonna 2030. Lapsiperheiden ta-
loudellinen merkitys on edelleen suuri, mutta sen absoluuttinen ostovoima kas-
vaa selvästi hitaammin kuin muiden kotitaloustyyppien. Toisaalta ei ole 
yllättävää, että eläkeläiset (65+) muodostavat ryhmän, jonka yleinen ostovoima 
kasvaa merkittävästi. 
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Kuvio K1. Ostovoiman jakauma kotitaloustyypin mukaan vuosina 2005 ja 2030 
(menojen kokonaismäärä miljardeina euroina sulkeissa) 

Kulutusmallissa simuloidaan kulutuksen sekä kulutukseen liittyvän tuotannon 
aiheuttamat typpi, fosfori- ja hiilidioksidipäästöt ilmaan ja veteen. Oletetaan että 
(teko)lannoitteiden käyttö per hehtaari (maatalousmaa) vähenee 50 %. Lisäksi 
oletetaan, että ilmastopolitiikkaan liittyvät toimenpiteet vähentävät sähkön- ja 
lämmöntuotannon ominaispäästöjä (hiilidioksidi). Lähihistorian kehityksen poh-
jalta muodostetaan myös trendi, jossa teollisuuden ja palvelujen energiatehok-
kuus paranee maltillisesti. Henkilöautojen polttoaineenkulutus per 100 km 
alenee, mutta lähihistorian trendiin verrattuna oletettu kulutuksen alenema on 
kuitenkin vähemmän, kuin mitä ACEA-sopimuksen täyttäminen edellyttäisi.

Perusurassa kokonaispäästöt kasvavat kaikkien muiden päästöjen paitsi ammoni-
akin (NH3) osalta. Fosforipäästöt eivät kasva paljon. Toisaalta jos tarkastellaan, 
miten ekotehokkuus kehittyy, kehitystä voidaan tulkita eri tavoin. Päästöt per 
henkilö kasvavat, mutta päästöt per euro (kulutusmenot) vähenevät. Tämä ero 
osoittaa selvästi suhteellisen ja absoluuttisen ekotehokkuuden välisen eron. 

Ekotehokkuuden muutoksiin liittyy neljä päätekijää: (1) teknologian kehitys, (2) 
väestön (tai kotitalouksien määrän) kasvu, (3) yhdyskuntarakenteen muutos ja (4) 
taloudellinen kasvu. Perusurassa puhtaan teknologian vaikutus parantaa ekote-
hokkuutta sekä per asukas että per euro. Kotitalouksien lukumäärän lisääntymi-
nen vähentää teknologian vaikutusta ekotehokkuuteen per asukas mitattuna, 
mutta mitattuna per euro, sillä ei ole vaikutusta ekotehokkuuteen. Selitys tähän 
on se, että menot per asukas eivät kasva. Toisaalta kun malliin lisätään vielä talo-
uskasvu, talous kasvaa ilmeisesti nopeammin kuin päästöjen määrä, ekotehok-
kuus per euro jopa paranee, kun taas ekotehokkuus per asukas huononee. 
Ilmeisesti talouskasvu suosii vähäpäästöisiä sektoreita ja siksi päästöjen intensi-
teetti vähenee. Kuitenkin myös vähäpäästöinen tuotanto kasvattaa edelleenkin 
päästövolyymiä ja sen vuoksi ekotehokkuus per asukas ei parane. Samaan tapaan 
yhdyskuntarakenteen hajautumisen jatkuminen lisää sekä raaka-aineiden että 
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energian kulutusta ja siten myös päästöjen määrä per asukas nousee eli huonon-
taa ekotehokkuutta. Talouskasvusta osa ohjautuu tällöin investointeina yhdys-
kuntainfrastruktuuriin ja liikenteeseen ja on pois muusta kulutuksesta. Nämä 
vastakkaiset trendit tiivistävät dilemman absoluuttisen ja suhteellisen ekotehok-
kuuden välillä ja tähän samaan ilmiöön liittyvät vaatimukset tarvittavan politii-
kan tiukkuudesta. 

Vaihtoehtoskenaarioiden tulokset  

Taulukko T2 Vaihtoehtoskenaarioiden kulutusmuutosten tiivistelmä 

Jokainen vaihtoehtoskenaario perustuu omaan taustastrategiaansa tiettyjen yh-
teiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Kyläasumisen skenaario toimii suu-
rin piirtein nykyisten trendien mukaisesti, kun taas Urbaani-pientalon skenaario 
sisältää perusteellisemmat muutokset. Seniori- ja palvelutalojen skenaarion to-
teuttaminen tarkoittaisi, että vähemmän senioreita muuttaisi Urbaani-pientalo 
alueille, jos samanaikaisesti toteutetaan Urbaani-pientalo skenaario. Vaihtoehto-
skenaarioiden rinnakkaistoteuttaminen esitetään ns. Yhdistelmä-skenaariossa.  

Kyläasuminen Urbaani-pientalo Senioritalot
säästöt: säästöt: säästöt: 

auton huolto ja osto auton huolto ja osto auton huolto ja osto 

auton käyttö auton käyttö auton käyttö 

lämmitys lämmitys lämmitys 

työpaikkaruokailu - kodin korjaukset 

lisämenot: lisämenot: lisämenot: 

joukkoliikenne* joukkoliikenne* joukkoliikenne / yhteisauto 

lounas kotona* ravintolassa käynti** -

lämpöpumpun investointi - - 

etätyön vaatima lisäsähkö  - - 

ostosten toimitus kotiin ostosten toimitus kotiin ostosten toimitus kotiin 

kotipalvelut (siivous, puutar-
ha, korjaus, jne.) 

kotipalvelut (siivous, puutar-
ha, korjaus, jne.) 

kotipalvelut (siivous, korjaus, 
jne.)

- virkistys & kulttuuri** virkistys & kulttuuri 
Merkkien selostus: 
*) vaihtoehtoskenaarion tietyn päämuutoksen seuraus   **) kulutusmallin autonominen tulos 

Taulukossa T2 esitetään mallilaskelmien kulutusmuutosten tiivistelmä. Vaihtoeh-
toskenaarioiden pohdiskelut ovat kuitenkin laajempia, kuin mitä mallissa voidaan 
ottaa huomioon. 



Vaikka veroalennukset kasvattavat hiukan vaihtoehtojen kulutusmenoja, vaihto-
ehtoskenaarioiden kokonaismenot ja niiden aiheuttama tuotanto ovat suunnilleen 
samalla tasolla kuin perusurassa. Perusuraan verrattuna välillinen verokertymä 
vähenee jonkin verran (~0,4 %) Kyläasumisen ja Senioritalon skenaarioissa. Toi-
saalta se kasvaa Urbaani-pientalon skenaariossa (+2,5 %). Joukkoliikenteen li-
punmyynti kasvaa kaikissa skenaarioissa, ennen kaikkea Urbaani-pientalon 
skenaariossa.

Vaihtoehtoskenaarioista riippuen autokanta on noin 35.000 ~ 55.000 autoa pie-
nempi kuin perusurassa. Yhdistelmä-skenaariossa henkilöautoja on 100.000 eli 
3,4 % vähemmän ja polttoainekulutus 10 % pienempi kuin perusurassa. 

Kyläasumisen ja Urbaani-pientalon skenaarioissa hiilidioksidipäästöt vähenevät 
suunnilleen yhtä paljon. Typpioksidipäästöt vähenevät jonkin verran enemmän 
Kyläasumisen skenaariossa kuin Urbaani-pientalon skenaariossa. Senioritalon 
skenaario koskee vain yhtä väestöryhmää ja sen takia päästövähennykset ovat 
muita skenaarioita pienemmät. Yhdistelmä-skenaariossa hiilidioksidipäästöt vä-
henevät lähes 2 miljoonalla tonnilla.  
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Kuvio K2. Vaihtoehtoskenaarioiden päästöerot perusuran verrattuna – tyyppi 
(tonnia N), fosfori (tonnia P) ja hiilidioksidi (kilotonnia CO2)

Vaihtoehtoskenaariot osoittavat, että on mahdollista alentaa ympäristökuormitus-
ta uhraamatta talouskasvua tai työllisyyttä. Skenaarioiden parhaita puolia yhdis-
tävä Yhdistelmä-skenaario johtaa seuraaviin myönteisiin vaikutuksiin:  



hiilidioksidipäästöjen väheneminen lähes 2 miljoona tonnia (noin 4 % ku-
lutuksen aiheuttamista päästöistä Suomessa) 

typpioksidien päästöjen väheneminen tuhat tonnia (noin 1,5 % kulutuksen 
aiheuttamista päästöistä Suomessa) 

liikennepolttoaineiden kulutuksen väheneminen noin kymmenellä prosen-
tilla, mikä auttaa myös tuontiriippuvuuden vähenemistä 

joukkoliikenteen lipunmyynnin kasvu, erityisesti Urbaani-pientalo ja Se-
nioritalo skenaarioissa 

raaka-aineiden käytön väheneminen noin kahdella prosentilla per asukas 

maankäytön tehostuminen  

Vaihtoehtoskenaariot tarjoavat erilaisia vastauksia perusuran haasteille. Vaihto-
ehtoskenaarioiden ratkaisut eivät ole toisiaan poissulkevia ja ratkaisujen toteut-
taminen vaatisi paitsi muutoksia nykyisissä ohjauskeinoissa myös uusia ohjaus-
keinoja. Ohjauskeinot, joiden suhteen muutoksia tulisi harkita ovat: 

kaavoitus

tonttipolitiikka ja verotus 

maankäytön hinnoittelu 

liikenneinfrastruktuurin ja aluesuunnittelun integrointi 

etätyön edistäminen 

kotitehtäviin liittyvien palvelujen verotus 

tuote-palveluketjujen edistäminen 

Ohjauskeinojen tarve 

Perusuran tulokset viittaavat erilaisiin yhteiskunnallisista muutospiirteistä seu-
raaviin haasteisiin ja näihin liittyviin ohjauskeinotarpeisiin. Päähaasteet ovat ko-
titalouksien lukumäärän kasvu, yhdyskuntarakenteen hajautuminen, henkilöauto-
jen lukumäärän kasvu ja asuntojen energiatehokkuus. 

Kotitalouksien lukumäärän kasvu (ja keskimääräisen jäsenmäärän lasku) vaikeut-
taa kulutuksen ekotehokkuuden etenemistä, koska asuintilaa tarvitaan enemmän 
henkilöä kohden. Ratkaisuja tähän tarjoavat muun muassa joustavammat tilarat-
kaisut asuinrakennuksissa ja uudenlaiset asumismuodot ja yhdyskuntamuodot, 
joita tässä raportissa edustavat Senioritalo ja Urbaani-pientalo skenaariot.

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on keskeinen este ekotehokkuuden edistämi-
selle. Se vaikuttaa sekä lämmitysenergian kulutukseen että henkilöauton käyt-



töön. Ratkaisuja näihin ongelmiin voidaan löytää laajentamalla ja syventämällä 
samaan työssäkäyntialueeseen kuuluvien kuntien yhteistyötä, mikä toisi todennä-
köisesti myös taloudellisia etuja kunnille. 

Henkilöautojen omistuksen yleistymisen lisäksi myös useamman kuin yhden au-
ton omistaminen kotitalouksissa yleistyy. Tämän seurauksena ovat autokannan 
hiilidioksidipäästöt kasvavat, joukkoliikenteen taloudellinen asema heikkenee ja 
ruuhkat kasvavat ennen kaikkea Keski-Uudellamaalla. Vaihtoehtoskenaariot 
osoittavat, että henkilöautojen kasvavan käytön hillitseminen on mahdollista. Se 
edellyttää ratkaisujen yhdistelmää, johon kuuluvat mm. yhdysrakenteen hajautu-
misen pysähtyminen, etätyömahdollisuudet, matkoja korvaavat (tele)palvelut, 
jne. Myös uusi työsuhdematkalippujärjestelmä, johon liittyy tuloveroalennus, 
saattaa auttaa. 

Asuntojen energiatehokkuus on selvästi tärkeää ekotehokkuuden kannalta. Vaik-
ka lämmityksen energiatehokkuus per asuntoneliömetri parantunee jatkuvasti, 
kasvava asumisväljyys ja sähkölaitteiden lukumäärän kasvu aiheuttavat kasvavan 
energiakulutuksen per kotitalous. Tämä koskee erityisesti sähkön kulutusta. 
Energiansäästöpolitiikalla voidaan yrittää ottaa huomioon sähkölaitteiden kulutus 
aiempaa paremmin. Esimerkiksi kuluttajia voidaan informoida viihde- ja tieto-
elektroniikan sähkönkulutuksesta silloin, kun he tekevät ostopäätöksiään. Toi-
saalta voidaan vahvistaa kannustimia, jotka auttavat tuotekehittäjiä ja valmistajia 
kehittämään laadukkaita matalaenergialaitteita. Vaihtoehtoskenaariot sisältävät 
myös mahdollisuuden suunnata kulutusta entistä enemmän palveluihin ja yhteis-
käyttöön.

Tutkimus- ja kokeilutarpeet 

Etätyön edistämiseksi on jo tehty melko paljon tutkimuksia ja pilottihankkeita 
Mikäli halutaan hyötyä etätyön eduista, tarvitaan pitkäjänteinen strategia, johon 
osallistuvat muun muassa eri ministeriöt (LVM, YM, KTM, VM), elinkeinoelä-
mä ja ammattiliitot. Mieluiten tarvittaisiin strategia, joka loisi kannustimia pitkä-
jänteisille pilottihankkeille. Etätyön merkittävä yleistyminen edellyttää sen 
perusteellista integrointia työnantajien strategioihin. Organisaatioiden täytyy 
omaksua etätyö osaksi toimintatapojaan.  

Siirtyminen suorasta sähkölämmityksestä (ja myös öljylämmityksestä) energiate-
hokkaampiin vaihtoehtoihin vauhdittuu mahdollisesti jo energiatodistuksen käyt-
töönoton yhteydessä. Sähkömarkkinoiden hintavaihteluista pitää tutkia, miten 
nykyinen hinnoittelu johtaa sekä kansantaloudellisesti että ekologisesti tehotto-
maan toimintaan. Lisäksi näyttää siltä, että juuri uudenlaiset sähkölaitteet aiheut-
tavat suhteellisen paljon kotitalouksien sähkön kysynnän kasvua. Laajemman 
energiansäästön saavuttamiseksi kannattaisi tutkia, miten hinnoittelu, tuotekehi-
tys ja informaatio yhdessä voivat tuoda entistä enemmän säästöjä. 



Urbaani-pientalo skenaario edustaa merkittävää muutosta nykyiseen uustuotan-
non suunnitteluun verrattuna. Sen toteuttaminen vaati erilaisia esitutkimuksia. 
Ensisijaisesti tarvitaan enemmän tietoa siitä, miten rakennusmaan tarjonta voisi 
täyttää Urbaani-pientalo skenaarion edellyttämän maan tarpeen erilaisissa olo-
suhteissa.

Vaikka kaikissa vaihtoehtoskenaarioissa joukkoliikenteen lipunmyynti kasvaa 
perusuraan verrattuna, joukkoliikenteen asema ja rahoitustilanne vaatii silti huo-
mioita. Tukitarve voi kasvaa, jos lisäkysyntä on alueellisesti hajautunutta tai jos 
uudet matkustajat tarvitsevat räätälöityjä palveluja. Näyttää siltä, että vain Ur-
baani-pientalo skenaariossa joukkoliikenteen asema vahvistuu selvästi, mutta 
tämä saattaa puolestaan vaatia suurempia investointeja infrastruktuuriin. Kaiken 
kaikkiaan tarvittaisiin integroitua tutkimusta joukkoliikenteen tulevaisuudesta, 
jossa tutkitaan sekä kysynnän rakennemuutoksia, erilaisten asiakasryhmien mak-
suvalmiutta suhteessa palvelutasoon että joukkoliikenteen taantumisen seurauk-
sia yhteiskunnalle ja ympäristölle. 

Vaihtoehtoskenaarioissa tarkastellaan toisesta autosta luopumisen mahdollisuuk-
sia ja vaikutuksia. Nykyisissä olosuhteissa kotitalouksien valmius luopua toisesta 
autostaan on todennäköisesti pieni. Kaivataan lisätutkimuksia siitä, millä ehdoilla 
kotitalouksien valmius voisi kasvaa.

Tutkimuksessa osoitetaan, että monet kestävän kulutuksen haasteet johtuvat te-
hottomasta maankäytöstä. Tässä tapauksessa tehoton ei välttämättä viittaa (pel-
kästään) rakennustiheyteen, vaan laajempaan yhdistelmään, jonka yksi ominai-
suus on tiheys. Kokonaisuutena maankäyttö on vähemmän tehokasta, jos se 
aiheuttaa lisää energian- ja raaka-aineiden kulutusta, sirpaloittaa maata ja maise-
maa, aiheuttaa lisää kustannuksia ja – edellisten seurauksena – heikentää elämän-
laatua. Näin ollen onnistunut maankäyttö tarkoittaa hyvää (dynaamista) 
tasapainoa tiheyden, etäisyyden ja palveluverkkojen saatavuuden kesken. Suo-
messa alueellisella maankäytön suunnittelulla on käytännössä heikot yhteydet 
liikennesuunnitteluun, minkä seurauksena sekä maankäytön että liikenne-
infrastruktuurin suunnittelussa seurataan enimmäkseen (ennustettua) kysyntää. 
Uusi lähestymistapa voisi olla, että edistetään integroitua maankäytön ja liiken-
neinfrastruktuurin suunnittelua, jossa keskeisenä lähtökohtana olisi tasapainotettu 
saavutettavuuskäsite. Soveltavassa tutkimuksessa tämä tarkoittaa, että käsitellään 
tietyn kaupunkiseudun maankäyttöön ja infrastruktuuriin liittyviä ohjauskeinoja 
yhdistelmänä.  
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1. Tutkimuksen tarkoitus ja rakenne 

Tutkimuksen perustelu 

Ympäristöklusterin kolmannen ohjelmakauden esiselvitysraportissa (Heinonen 
ym., 2002) todetaan Suomen ympäristöinnovaatioiden ja ympäristöpolitiikan 
keskeiset haasteet. Esiselvitysraportin mukaan aiemmissa tutkimuksissa on selvi-
tetty erikseen kulutuksen rakenteiden, kuluttajakäyttäytymisen ja yhdyskuntara-
kenteiden ekotehokkuutta (ympäristövaikutuksia), muttei juurikaan niiden keski-
näisiä suhteita. Vastaukseksi tähän haasteeseen tämä tutkimusprojekti pyrkii 
integroimaan tietoa näistä suhteista ja ottamaan huomioon ohjauskeinojen sovel-
lettavuudet. Relevanttia tietoa siitä, miten erilaiset elämäntavat, asumisvalinnat, 
vapaa-ajan harrastukset jne. liittyvät erilaisiin yhdyskuntarakenteisiin ja vaikut-
tavat koko yhteiskunnan ekotehokkuuteen, on toistaiseksi suhteellisen vähän. 

Modernin kulutuksen piirteisiin on kuulunut jatkuva määrällinen kasvu, moni-
puolistuminen ja privatisoituminen. Viime vuosisadan jälkipuoliskolla kulutus 
nelinkertaistui. Kulutuksen pitkän aikavälin piirteitä ovat olleet ns. välttämättö-
myysmenojen osuuden lasku vapaavalintaisten menojen osuuden kasvaessa. 
2000-luvun alussa suurimmat menoerät olivat asuminen, elintarvikkeet ja liiken-
ne, joilla kaikilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Julkisessa keskustelussa 
on ollut viime aikoina esillä kulutuksen palveluvaltaistuminen ja erityisesti in-
formaatioteknologian tuomat uudet mahdollisuudet.

Ekotehokkuuden toteutuminen edellyttää erityisesti materiaalien käyttöasteen 
alenemista. Uudet informaatioteknologiset palvelut ovatkin avainasemassa, jos-
kin myös perinteisten palvelujen käytön lisäämisellä on epäsuoraa merkitystä. 
Kulutuksen palveluvaltaistuminen voi vähentää talouden materiaalivirtoja, mutta 
lopullinen nettovaikutus riippuu palvelujen järjestämisestä. Vastakkaisena kehi-
tyssuuntana on ollut kotitalouksien määrän kasvu ja koon pieneneminen sekä 
kulutuksen privatisoituminen, mitkä merkitsevät esimerkiksi laitteiden koko-
naismäärän kasvua ja toimintojen muuttumista kotitalouskohtaisemmiksi ja hen-
kilökohtaisemmiksi. Tästä seuraa materiaali-intensiivisyyden kasvua ja suurtuo-
tannon etujen vähenemistä. 

Ekotehokkuuspyrkimysten kannalta on olennaista, miten energiaintensiivinen 
asuminen, yksityisautoilu ja matkailu sekä ylipäänsä kokonaiskulutuksen laaje-
neminen muuttuvat. Merkittävää on myös se, voidaanko palvelujen käyttöä laa-
jentaa ja miten palvelut voisivat korvata materiaali-intensiivistä kulutusta. 
Samalla joudutaan pohtimaan ekotehokkuuden kannalta suotuisia yhdyskuntara-
kenteen muutoksia, elämäntapojen, asumismuotojen ja ajankäytön rakenteiden 
muutoksia sekä harjoitetun yhteiskuntapolitiikan (mm. ympäristö-, asunto-, lii-
kenne- ja sosiaalipolitiikan) ohjauskeinoja. 
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Tutkimuksen tavoitteet 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään kulutuksen rakenteita ekotehokkaassa 
elinympäristössä ja yhdyskuntarakenteessa. Edelleen selvitetään, miten ekote-
hokkuutta voidaan parantaa toisaalta elinympäristöä ja yhdyskuntia rakentamalla 
ja toisaalta kotitalouksien kulutukseen vaikuttamalla. Tutkimuksessa saadaan 
tietoa kestävän kulutuksen ja ekotehokkuuden mahdollisuuksista käyttämällä se-
kä innovatiivisia malliyhdistelmiä että tapaustutkimussovelluksia. 

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, minkälaiset ekotehokkuuden parannukset 
olisivat enimmillään mahdollisia, kun otetaan huomioon todennäköinen maksimi-
nopeus, jolla tekninen infrastruktuuri sekä taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet 
voivat muuttua. Tätä varten kehitetään perusura ja kolme vaihtoehtoskenaariota, 
joiden avulla mahdollisuuksia edistää ekotehokkuutta arvioidaan.  

Tarkastelu on pitkäjänteinen. Perusuran ja vaihtoehtoskenaarioiden ajanjakso on 
vuodesta 2000 vuoteen 2030. 

Tutkimuksen rakenne 

Ekotehokkaan yhteiskunnan mallintaminen on haasteellinen tehtävä, joka edel-
lyttää:

1. riittävää kokonaisnäkemystä yhteiskunnan tilasta ja prosesseista 

2. riittävää informaatiota yhteiskunnan tilan ja prosessien olennaisista osista 

3. riittävää mallinnusosaamista muutoksiin johtavista prosesseista 

Näin ollen tutkimuksessa analysoidaan kulutuksen, tuotannon ja yhdyskuntara-
kenteiden välisiä vuorovaikutussuhteita mallikehikon ja tapaustutkimusten avulla 
(kuvio 1.1).  

Lähestymistapa:

luodaan kytkennät yhdyskuntarakennemallien, ajankäyttömallien ja kulutus-
mallien välille sekä tämän kokonaisuuden ja kokonaistaloudellisen mallin vä-
lille;

mallikehikoiden avulla analysoidaan innovaatioiden yhteisvaikutuksia yhdys-
kuntarakenteeseen ja kotitalouksien käytäntöihin; 

tapaustutkimusten pohjalta tehdään kvalitatiivinen analyysi erilaisten kotita-
louksien asuinympäristöjen ja kulutusinnovaatioiden hyödyllisyydestä ekote-
hokkuuden kannalta. 
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malli estimoidaan ensin perusskenaarion pohjalta vuoteen 2030 asti. Sen jäl-
keen sovitetaan tapaustutkimuksista johdetut ekotehokkuutta edistävät kulu-
tusmuutokset.  

Kolme vaihtoehtoskenaariota on: 

1) Kyläasumisen skenaario

2) Urbaani-pientalo asumisen skenaario 

3) Seniori- ja palveluasumisen skenaario 

Kuvio 1.1 Tutkimuksen rakenne

Tarkastelun kohteina ovat seuraavat kulutuksen osa-alueet ja muutosilmiöt:  

1. Kulutuksen osa-alueet: 

asuminen: väljyys, lämmitystapa, koneet, asumistiheys, etäisyys työpaikoista 
ja palveluista 

Mallikehikko
Kotitaloudet

ajankäyttö
ja
elämäntavat

kulutus
• volyymi
• laatu

Elinympäristö ja 
yhdyskuntarakenne
• maankäyttö
• asuntokanta
• talotyypit
• korttelityypit (mm. matala, tiivis)
• jne

kulutus- ja palveluinnovaatiot
• palveluasuminen 
• etätyö
• etäostokset / ostoslogistiikka
• energiapalvelut
• kestotavaroiden vuokraus, yhteiskäyttö ja 
kierrätys
• asuntotyyppi ja sen sjainti

teknologiset innovaatiot, mm.
• yhdyskuntateknologia (energia-, 
vesi-, jätehuoltoverkot)
• liikenneverkot ja -välineet (ml. 
raideliikenne) telematikka,  logistiikka
• suunnittelu- ja tietämysteknologia
• talotyypit, asuntoratkaisut
• kulutustavaroiden tuotantotavat

Tapaustutkimukset

panos-tuotos +
ainevirtojen malli tasapaino-, ympäristö- ym. mallit

vaikutukset vaikutuksetrajaluvut

K
ul
M
a K
u n
ta
- h
an
ke

tulostataulukko
avainluvut per 
asunto ja 
kotitaloustyyppi

skenaario
• väestö
• talouskasvu & rakenne 

Mallikehikko
Kotitaloudet

ajankäyttö
ja
elämäntavat

kulutus
• volyymi
• laatu

Elinympäristö ja 
yhdyskuntarakenne
• maankäyttö
• asuntokanta
• talotyypit
• korttelityypit (mm. matala, tiivis)
• jne

kulutus- ja palveluinnovaatiot
• palveluasuminen 
• etätyö
• etäostokset / ostoslogistiikka
• energiapalvelut
• kestotavaroiden vuokraus, yhteiskäyttö ja 
kierrätys
• asuntotyyppi ja sen sjainti

teknologiset innovaatiot, mm.
• yhdyskuntateknologia (energia-, 
vesi-, jätehuoltoverkot)
• liikenneverkot ja -välineet (ml. 
raideliikenne) telematikka,  logistiikka
• suunnittelu- ja tietämysteknologia
• talotyypit, asuntoratkaisut
• kulutustavaroiden tuotantotavat

Tapaustutkimukset

panos-tuotos +
ainevirtojen malli tasapaino-, ympäristö- ym. mallit

vaikutukset vaikutuksetrajaluvut

K
ul
M
a K
u n
ta
- h
an
ke

tulostataulukko
avainluvut per 
asunto ja 
kotitaloustyyppi

skenaario
• väestö
• talouskasvu & rakenne 
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liikkuminen: liikkumistarve, kulkumuodon valinta, autonomistus, liikenne-
suorite, vuorovaikutus yhdyskuntarakenteen ja liikennesuoritteen välillä 

ostokset: kestotavarat, elintarvikkeet 

2. Muutosilmiöt: 

yhdyskuntarakenteen hajautuminen (keskus)kaupungeista esikaupunkeihin 
ja kehyskuntiin 

senioritalojen määrän kasvu ja sen aiheuttama seniori-ikäisten keskittymi-
nen kuntien keskuksiin 

sähköisten palvelujen ja etätyön yleistyminen, jotta voidaan samanaikaises-
ti täyttää perheiden tarpeet ja ekotehokkuuden parantamistavoitteet (esim. lii-
kennesuoritteen vähennyksen ansiosta). 

ulkoistaminen ja lähiö- tai asumispalvelut oman toiminnan sijaan - käyt-
tövalmiiden hyödykkeiden tarjoamat palvelut omien (suur)koneiden ja tava-
roiden sijaan (esim. yhteisauto) 

lämmityksen ja kulkuneuvojen teknologiset innovaatiot – maalämpö, 
ACEA sopimus, … 

Raportin rakenne on seuraavanlainen: Luvussa 2 selitetään mallikehikon rakenne 
ja tulostyypit. Luvussa 3 esitetään perusuran erilaiset ulottavuudet mallisimuloin-
tien perusteella. Siinä käsitellään väestön kehitys ja rakennemuutokset, kulutuk-
sen ja kansantalouden kehitykset, ajankäytön muutokset, teknologian kehitys 
energian ja päästöjen ominaislukujen kannalta ja fyysisen yhdyskuntarakenteen 
trendit alueittain. Tapaustutkimusten tiivistelmä esitellään luvussa 4. Näistä ta-
paustutkimuksista ilmestyivät erikseen laajemmat raportit (Ahlqvist yms. 2004a; 
Ahlqvist yms. 2005). Vaihtoehtoskenaarioiden perustelu ja määrittely esitetään 
luvussa 5. Luvussa 6 esitetään mallisimulointien tulokset erilaisista vaihtoehto-
skenaarioista. Asuinympäristömallin tulokset on esitetty yksityiskohtaisesti eril-
lisraportissa (Lahti & Halonen 2006).Vaihtoehtoskenaarioiden ekotehokkuutta 
edistävistä ohjauskeinoista keskustellaan luvussa 7. Johtopäätökset esitetään lu-
vussa 8.

Liitteessä 1 listataan tähän tutkimukseen liittyvät julkaisut ja muu raportointi. 
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2. Mallikehikon rakenne 

Mallikehikossa on kaksi päälohkoa, elinympäristöä ja yhdyskuntarakennetta ku-
vaava malli ja kotitalouden kulutusmalli. Elinympäristöä ja yhdyskunta-
rakennetta kuvaava malli tuottaa indikaattoreita materiaalien ja polttoaineiden 
käytöstä, energian- ja vedenkulutuksesta, päästöistä ja jätteistä. Indikaattorit ku-
vaavat ekotehokkuutta eli kulutusta tai päästöjä per asunto, asunto-m2, asukas 
jne. Kotitalouden kulutusmalli simuloi kotitalouksien kulutusmenojen kehitystä, 
kestotavaroiden omistusta (auto mukaan lukien), auton käyttöä, kulutuksen edel-
lyttämää tuotantoa ja tähän liittyviä päästöjä. 

Molemmissa malleissa käytetään syöttötietoina asuntokantasimuloinnista saatuja 
tuloksia (ks. liite 4). Lisäksi mallit käyttävät syöttötietoja muista lähteistä kuten 
Tilastokeskuksen energiatilastot, kulutustilastot ja kansantalouden tilinpito sekä 
Tiehallinnon autokanta- ja liikennesuoritetietoja. Sekä perusuraa että vaihtoeh-
toskenaarioita tarkasteltiin molempien mallien avulla.

2.1 Yhdyskuntarakennemalli 

2.1.1 Johdanto

Asuinympäristöllä on suuri merkitys sekä yksityisessä kulutuksessa että julkises-
sa taloudessa. Kotitalouksien kulutusmenoista noin. 25 % on asumismenoja ja 
noin 15 % liikennemenoja (Tilastollinen vuosikirja 2003, s. 437). Näiden lisäksi 
asuinympäristön infrastruktuurin menot maksetaan sekä valtion- että kunnallisve-
rojen kautta eivätkä ne siten näy kulutusmenoissa suoraan. Asumisen kokonais-
menot (asunnon hankinta tai vuokraus, asuntoalueiden infrastruktuuri, asuin-
rakennusten lämmitys-, valaistus-, korjaus- ym. menot sekä asuinalueelta tapah-
tuva liikkuminen työpaikoille, palveluihin ja vapaa-ajanviettokohteisiin) vievät 
siten noin 40–50 % kansalaisten bruttotuloista. Kansantalouden tilinpidon mu-
kaan yksityinen kulutus on noin 51 % bruttokansantuotteesta (bkt), ja siitä vajaa 
kolmasosa kuluu ”asuntoon” ja ”liikenteeseen” (v. 2002, Tilastollinen vuosikirja 
2003, s. 306). Tämän lisäksi on otettava huomioon julkinen kulutus ja erityisesti 
kiinteän pääoman bruttomuodostus, josta asuinrakennukset ja asuntoalueiden 
infrastruktuuri muodostavat noin 30 %. Kaikkiaan ”asuminen ja asuinympäristö” 
-osio käyttää siis noin 22 % bkt:n arvonlisäyksestä. 

Suomen asuinympäristöä koskeva mallinnus kattaa: 

kaikki asuinrakennukset 

asuinalueiden edellyttämät tekniset verkostot (liikenne-, vesi-, energia- ja 
jätehuolto) 

asuinalueiden sisäiset palvelurakennukset 
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lomarakennukset 

kaikki kunnat (v. 2004 kuntajako ilman Ahvenanmaata): laskennassa eri-
teltynä yksittäisinä kuntina (428 kpl) ja tulostuksessa eriteltynä 19 maa-
kuntaan ja kuuteen kuntatyyppiin 

kaikki kuntatyypit ryhmiteltynä seudullisen asemansa mukaan kuuteen 
ryhmään (ks. kuva 1); aluejaossa sovellettu Tilastokeskuksen v. 2004 kun-
tajakoa, maakuntajakoa ja työssäkäyntialueita 

asuntokannan v. 2000 (rakennus- ja huoneistorekisterin tieto) 

väestön v. 2000-2030 (TK:n väestöennuste) 

asuntotuotannon ennusteen v. 2000-2030 (väestö- ja ruokakuntarakentees-
ta johdettu asunnontarvelaskelma ja poistuma kunnittain) 

asunnontarpeen ja -tuotannon jaettuna talotyypeittäin (AO, AR ja AK) ja 
rakentamisvyöhykkeittäin (suhteessa työpaikkoihin ja palveluihin). 

2.1.2 Alueellinen rakenne 

Projektia varten muodostettiin aluejako, joka perustuu kunnan seudulliseen ase-
maan (kuvio 2.1). Kuntatyyppejä on tässä jaossa kuusi alkaen pääkaupunkiseu-
dusta ja muista maakuntien keskuskaupungeista, niitä ympäröivistä kehys- tai 
työssäkäyntialueista ja päättyen maakunnan muihin kaupunkimaisiin kuntiin sekä 
muihin kuntiin. Kuntatyypittelyn ja maakuntajaon yhteistuloksena syntyy yh-
teensä 67 aluetta, joista asuinympäristön muutosta ja sen ekotehokkuutta koskeva 
arviointi on tehty.

Poikkeuksia virallisesta maakuntajaosta on tehty vain yhdessä tapauksessa johtu-
en siitä, että keskuskaupunkeja ympäröivät työssäkäyntialueet on haluttu pitää 
yhtenäisinä. Valtaosan Itä-Uudenmaan väestöstä kuuluessa Helsingin työssä-
käyntialueeseen, se on yhdistetty Uudenmaan maakuntaan. Muut rajanylitykset 
(Riihimäki, Loppi, Hausjärvi, Jurva ja Kruunupyy) ovat merkitykseltään selvästi 
pienempiä, joten maakunnat on voitu pitää yhtenäisinä. Tämä helpottaa tämän 
tutkimuksen tulosten vertailua muihin tilastoihin tai selvityksiin, joissa on käytet-
ty virallista maakuntajakoa. Ahvenanmaa on jätetty tarkastelusta pois, koska tar-
vittavaa pohjatietoa asuntokannasta asunnontarve-ennustetta varten ei ollut 
käytettävissä. Koska tilanne on vuoden 2004 alun mukainen, ovat vuoden 2005 
alussa lakkautetut (eli muihin kuntiin yhdistetyt) kunnat (12 kpl) mukana edel-
leen omina kuntinaan. Samasta syystä Punkalaidun on pidetty entisessä maakun-
nassaan (Satakunta), vaikka siirtyi vuoden 2005 alussa Pirkanmaahan. Tämän 
raportin tulostuksessa em. kuntajaon muutokset eivät kuitenkaan näy, koska tu-
lostustarkkuus ei ole keskuskaupunkeja lukuun ottamatta kuntatasolla, vaan maa-
kunta- ja kuntaryhmätasolla. 
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Kuvio 2.1 Asuinympäristöä koskevan mallinnuksen alueellinen kohdistuminen 19 
maakuntaan ja kuuteen kuntatyyppiin, joista muodostuu yhteensä 67 alueellista 
yksikköä
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2.1.3 Mallirakenne

Ekotehokkuuden arviointimalli perustuu sekä yhteiskunnallisten (väestöä ja sen 
tarpeita) että fyysistä ympäristöä kuvaavien elementtien muutosten tarkasteluun 
(kuvio 2.2). 

Kuvio 2.2. Asuinympäristön muutoksen mallinnuksen perustekijät.

Asuinympäristön nykytilaa koskevat tiedot perustuvat rakennus- ja huoneisto-
rekisterin perustietoihin rakennuksista ja niissä asuvista ihmisistä. Tieto on koor-
dinaatteihin sidottua rakennus- ja asuntokohtaista paikkatietoa, mutta tässä yhtey-
dessä on tarvittu vain kuntatasoisia yhteenvetoja.

Asuinympäristön muutos perustuu väestönmuutoksesta johtuvien asuntokanan 
muutostarpeiden muuntamiseksi uudisrakentamiseksi (poistuma huomioon otta-
en). Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen, jonka pohjalta on 
laadittu asuntojen tarve-ennuste2. Rakentamistarve on arvioitu kuntatasolla ra-
kennus- ja asuntotyypeittäin. Asunto- eli huoneistotyyppejä on tarvittu ennus-

                                             
2 Ennustemallina on käytetty ns. Proguru/Lankisen mallia, jolla tehtiin useita peräkkäisiä, sisäistä yh-
teneväisyyttä varmistavia malliajoja ja jonka antamat tulokset on malliajojen aikana tarkistettu ja korjattu 
VTT:n, VATT:in ja Progurun yhteistyönä (liite 4). 

RAKENNUSKANTA 

RAKENNUKSET

TEKNINEN 
INFRASTRUKTUURI

VAPAA-ALUEET 
(SINIVIHREÄ INFRA)

VESIHUOLTO

JÄTEHUOLTO

ENERGIA-
HUOLTO

TIETOTEKNISET 
VERKOT

LIIKENNE-
JÄRJESTELMÄT

AO

AR

AK

KESÄMÖKIT

PALVELUT 
(SOSIAALINEN 
INFRA)

TUOTANTO-
RAKENNUKSET

ASUIN-
RAKENNUKSET

TOIMISTOT YMS. 
TOIMITILAT

YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS 

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KULUMINEN JA VANHENEMINEN (TEKNINEN JA TOIMINNALLINEN) 

VÄESTÖNKASVU YM. MUUTOKSET 

KAUPUNGISTUMINEN JA 
MUUTTOLIIKE

MAAHAN MUUTTO

SYNTYNEIDEN 
ENEMMYYS

MUUT YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET (MM. TEKNOLOGISET, 
TALOUDELLISET JA YHDYSKUNTARAKENTEEN MUUTOKSET)

RAKENTAMISTARVE 

UUDIS-
RAKENTAMINEN

KORJAUS-
TOIMINTA

PURKU

ELINTASO

ASUMIS-TASO

ELÄMÄN-
TAVAT

TARVE 
(RAKENNET-
TUUN) 
LISÄTILAAN
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teessa siksi, että väestöennuste on muunnettu asuntotuotantotarpeeksi asunto-
kuntien kautta, jolloin yhden asuntokunnan tarpeita vastaa ennusteessa aina yksi 
asunto.

Kuvio 2.3. Ekotehokkuuden arviointimallin periaate.

Ekotehokkuuden arvioinnissa on käytetty ennusteessa arvioitua talotyyppi-
jakaumaa, koska talotyypeillä ja niiden mukaisilla elämäntavoilla on havaittavia 
eroja ekotehokkuuteen. Periaatteessa tämä sisältää oletuksen, että tarpeenmukai-
nen tai haluttu asuntotyyppijakauma on toteutettavissa millä tahansa talotyyppi-
jakaumalla, eli ääriesimerkkinä tarvittava pienasuntojen (yksiöt ja kaksiot) määrä 
voidaan toteuttaa myös pelkästään pientaloista koostuvassa asuinympäristössä3.

Asuinympäristö sisältää muitakin fyysisiä rakenteita kuin asuinrakennukset. Mal-
linnuksessa asuinympäristö on jaettu seuraaviin rakennetyyppeihin: 

omakotitalot ml. paritalot 

rivi- ym. ketjutalot 

kerrostalot

palvelurakennukset asuntoalueilla 

verkostot asuntoalueilla 

lomarakennukset 

                                             
3 Nykytuotannossa tämä ei yleensä toteudu, koska pienasunnot rakennetaan pääosin kerrostaloihin, mutta 
periaatteellista estettä uudenlaiseen toteutukseen ei ole ja tällaisia esimerkkejä onkin jo toteutettu (esim. 
Espoon Säterinmetsässä on v. 2000 rakennettu pienehkö kaksio kaupunkirivitaloon). 

ASUINYMPÄRISTÖÄ JA 
ASUMISTA KUVAAVAT 
OMINAISUUDET 
NYKYTILASSA

ASUINYMPÄRISTÖÄ JA 
ASUMISTA KUVAAVAT 
OMINAISUUDET 
TULEVAISUUDESSA

ASUINYMPÄRISTÖIHIN 
(ASUNTOKANTAAN JA 
UUDISTUOTANTOON
SEKÄ 
LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN)
KOHDISTUVAT 
TOIMENPITEET

LASKENTA- JA 
ARVIOINTIMALLI

ASUINYMPÄRISTÖN 
EKOTEHOKKUUS 
NYKYTILASSA

MUUTOS

ASUINYMPÄRISTÖN 
EKOTEHOKKUUS 
TULEVAISUUDESSA
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Asuinrakennusten lukumäärä perustuu suoraan väestö- ja asunnontarve-
ennusteen antamiin tuloksiin. Määrät on ennusteessa ensin eri huoneistotyyppei-
hin jaettuja huoneistojen lukumäärätietoja ja sen jälkeen huoneistoneliömetrejä, 
jotka on edelleen muunnettu kerrosaloiksi. Pääasiasiallinen tulostukseen valittu 
määräyksikkö on ”asunto-m2”, jonka suhde kerrosalaan talotyypeittäin perustuu 
nykyisessä asuntokannassa toteutuneisiin suhteisiin. Ne on saatu pääkaupunki-
seudun kuntien koko asuntokannasta (yhteensä yli 41 milj. kerros-m2 vuonna 
2002, SeutuCD). Taulukossa 2.1 esitetään kerros- ja asuintalojen keskiarvot ja 
niiden suhdeluvut talotyypeittäin.

Taulukko 2.1 Talojen kerrosalan avainluvut

kerrosala asuntoala suhdeluku vaihteluväli (huiput 
karsittu)

omakotitalot 9,28 7,40 1,30 1,17-1,73 
rivitalot 4,60 3,91 1,20 1,11-1,51 
kerrostalot 27,63 20,79 1,31 1,13-1,73 
kaikki asuintalot 41,52 32,11 1,30 1,17-1,73 

Kaikilla alueilla on käytetty samoja kertoimia kerros- ja asuntoalojen muunnok-
sissa: omakotitalot 1,32, rivitalot 1,20, kerrostalot 1,31. Samasta tietokannasta on 
laskettu myös uusien rakennusten ja alueiden vastaavat kertoimet, jotka ovat: 
omakotitalot 1,25, rivitalot 1,20, kerrostalot 1,24 4.

Rakennustekniikka on perusurassa suurin piirtein nykyistä vastaava, mutta ener-
giatehokkuuden on oletettu paranevan siinä nykyistä vauhtia. Asuinrakennuskan-
nan energiataloudellinen peruskorjaustoiminta (ulkoseinien, ikkunoiden ja 
yläpohjan lisälämmöneristys) koskee vuosittain noin 1,5 % kannasta. Perusurassa 
on oletettu, että tämäntasoinen ja -laajuinen peruskorjaus parantaa asuinraken-
nusten energiatehokkuutta noin 25–30 % riippuen talotyypistä (VTT/KTM 2001, 
s. 96). Pientaloilla parannustaso on suurempi kuin kerrostaloilla. Tätä perusteelli-
sempi peruskorjaus (edellisten lisäksi ulkovaipan ilmanpitävyyden parannus ja 
ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenotto VTT/KTM s. 97) olisi täysin mah-
dollista ja jopa taloudellisesti hyvin perusteltua myös perusurassa, mutta käytän-
nössä sellainen toteutuu hyvin harvoin, minkä vuoksi sitä ei ole tässä sovellettu. 
Matalaenergiatalojen ym. energiaa säästävien teknisten ratkaisujen yleistyminen 
riippuu monista tekijöistä, joihin kuuluvat ainakin energian hinta, tarvittavien 

                                             
4 Kertoimien pienentyminen kertoo, että sekä omakotitalot että kerrostalot ovat tilankäytöltään tehostu-
neet (vähemmän muita tiloja kuin varsinaisia asuintiloja) eli tulleet sivutilojen osalta ekotehokkaammiksi. 
Asumisväljyys on kuitenkin samaan aikaan kasvanut, mikä tarkoittaa sitä, että sivutilojen vähentynyt 
suhteellinen pinta-ala on ainakin osittain siirtynyt asuintiloihin. Rivitalojen tehokkuus on säilynyt entisel-
lä tasollaan.
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laitteiden tai rakennetekniikoiden hinnat, mahdolliset tuki- tai muut ohjaustoi-
menpiteet sekä ratkaisujen käyttömukavuus ym. asukkaan valintapäätöksiin vai-
kuttavat yksilölliset tekijät. Asuinrakennusten energiankäyttöä kuitenkin lisää 
sähkönkulutuksen kasvu. Vuosien 1990-2002 aikana sähkön kulutuksen kasvu on 
ollut noin +39 % eli noin +2,77 %/a. Kun samaan aikaan asumisväljyys (asuin-
pinta-ala/hlö) kasvoi 15,6 % eli 1,216 %/a (nykyisin noin +1,4 %/a) (Tilastokes-
kus Vuosikirja 2003 s. 218, 234), niin sähkön kulutus per as-m2 kasvoi noin 
+1,55 %/a. 

Verkostoilla tarkoitetaan teknisen infrastruktuurin rakenteita, vesi-, energia- ja 
jätehuollon verkkoja ja niihin liittyviä asuinaluekohtaisia laitoksia. Palveluraken-
nukset ovat mukana, koska asuntoalueilla on yleensä ainakin joitakin kaupallisia 
tai julkisia palvelurakennuksia. Lomarakennukset ovat mukana siksi, että ne kuu-
luvat olennaisella tavalla suomalaisten asumis- ja elämäntapaan. Sekä palvelu- 
että lomarakennusten määrät on arvioitu tavanomaisen tai keskimääräistason 
(m2/asukas) mukaan riippumatta asuinalueen sijaintipaikasta. Asuinrakentamisen 
sijainti- tai talotyyppivalinta eri skenaarioissa ei siten vaikuta palvelu- tai loma-
asuntojen määrään eikä sijaintiin, vaan kertoo ainoastaan keskimääräisen tarpeen 
yhtä asuinneliömetriä kohti. Lomarakennukset voivat sijaita myös muussa kuin 
asuinkunnassa tai asuinmaakunnassa.  

Asuinympäristösidonnainen liikenne kattaa työmatkat, asiointimatkat ja vapaa-
ajanmatkat, siis käytännössä lähes kaikki henkilömatkat. Tavaraliikenne ei ole 
tarkastelussa mukana. Liikenteen määrän (ajoneuvo- ja matkasuoritteen) arviointi 
perustuu työmatkojen perusurassa 1990-luvulla havaittuun keskimääräisten työ-
matkaetäisyyksien kehitykseen (ks. Martamo 1995 ja Harmaajärvi, Huhdanmäki 
& Lahti 2001). Urbaani-pientalo skenaariossa on sovellettu trendiä, joka puolittaa 
perusurassa toteutuvan kuntakohtaisen yhdyskuntarakenteen hajautumiskehityk-
sen vauhdin. Siinäkin hajautumiskehitys edelleen jatkuu, vaikkakin nykyistä puo-
let hitaammin. Tätä voimakkaampi trendin hidastaminen, pysäyttäminen tai jopa 
kääntäminen yhdyskuntarakenteen tiivistymiseksi edellyttäisi useampia ja tehok-
kaampia toimenpiteitä, kuin mitä tässä skenaariossa on oletettu. 

Liikenteen ekotehokkuusvaikutukset perustuvat eri kulkutapojen (henkilöauto, 
joukkoliikenne, kevyt liikenne) liikennesuoritteista tehtyihin arvioihin ja VTT:n 
liikenteen (LIISA 2003) laskentamallien parametreihin. Henkilöautoliikenteen 
energiatehokkuuden (energiankulutus per ajoneuvo-km) on odotettu paranevan 
noin 1 %/a vuoteen 2022 asti. Tässä samaa trendiä on jatkettu vuoteen 2030 asti. 
Matkojen lukumäärässä ja niihin käytetyssä ajassa ei ole tapahtunut juurikaan 
muutoksia vuosikymmenten kuluessa. Koska henkilöautoja kuitenkin on yhä 
useampia per asukas, tarkoittaa se sitä, että niillä ajetaan lukumääräisesti vä-
hemmän matkoja per auto kuin ennen.  

Liitteessä 2 selitetään yhdyskuntamallissa käytetyt avainluvut, parametrit ja ole-
tustrendit.
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2.1.4 Ekotehokkuuden arviointiperiaatteet 

Ekotehokkuuden arviointi perustuu asuinympäristön eri rakenneosien tuottami-
sen ja käyttämisen sekä liikkumisen aiheuttamiin elinkaaripohjaisiin materiaali- 
ja energiavaikutuksiin. Ekotehokkuusvaikutusten mallinnus perustuu VTT:n 
EcoBalance-mallin ominaistietoihin, jotka on kehitetty useiden sovellus- ja ta-
paustutkimusten avulla alkaen 1990-luvun alusta (Harmaajärvi 1992, 2002 ja 
2005, Harmaajärvi et al. 1997, 1999 ja 2001). Sovelluskohteina on ollut noin 10 
asuntoaluetta eri puolilla Suomea (Helsingistä Sodankylään) ja niiden lisäksi 
maakunnallisia rakennevaihtoehtoja ja erillisiä asuinrakennuksia. Ominaisvaiku-
tukset perustuvat sekä koti- että ulkomaisiin lähteisiin elinkaaripohjaisista raken-
nusten ym. rakenteiden edellyttämistä ja tuottamista ympäristövaikutuksisista.  

Rakennetun ympäristön keskimääräisenä elinkaarena on pidetty 50 vuotta, jota 
käytetään yleisesti yhteiskunnallisten investointien pitoaikana ja joka on jonkin 
verran pitempi kuin mitä on laskettu rakennetun ympäristön eri osien (niiden kus-
tannuksilla painotetuksi) keskimääräiseksi fyysiseksi eliniäksi aiemmin (40-45 
vuotta, Lahti 1979). Elinkaarinäkökulman mukainen laskenta tarkoittaa tässä yh-
teydessä sitä, että mukana ovat rakennusmateriaalien ja polttoaineiden valmistuk-
sen aikaiset (ml. niiden kuljetuksien aiheuttamat), rakennusaikaiset ja rakennetun 
ympäristön keskimääräisen pitoajan (50 vuotta) mukaiset vaikutukset, ml. asuin-
ympäristöön läheisesti kuuluva henkilöliikenne (työ-, asiointi- ja vapaa-ajan lii-
kenne) samalta 50 vuoden aikajaksolta. 

Kaikki vaikutukset on arvioitu kunnittain, rakennetyypeittäin ja 5-vuotis-
jaksoittain sekä tulostettu edellä kuvatulla aluejaolla lukuun ottamatta rakennus-
jätteitä, joista on tehty vain keskimääräinen suuruusluokka-arvio ilman 
rakennetyyppikohtaista erittelyä. Vaikutukset on summattu elinkaaripohjaisiksi 
summiksi, joita on sitten esitetty vertailun helpottamiseksi myös suhteellisina 
esim. asunto-m2 tai asukasta kohti. Tuloksien tulkinnassa on otettava huomioon 
se, että esitetyt vaikutukset realisoituvat pitkän ajanjakson kuluessa. Yhden 
asuinrakennuksen rakentamispäätös vuonna 2006 sitoo ao. vaikutukset tiettyyn 
paikkaan ja näistä vaikutuksista osa on jo tapahtunut (esimerkiksi rakennusmate-
riaalien ja polttoaineiden tuotannon ja kuljetuksien aiheuttamat vaikutukset), osa 
tapahtuu rakentamisen aikana ja loput vasta asuntoja käytettäessä ja sieltä tapah-
tuvassa liikenteessä 50 seuraavan vuoden aikana.

Ekotehokkuuden indikaattoreita on kuusi pääryhmää (rakennusmateriaalit, polt-
toaineet, energiankulutus, veden käyttö, päästöt ja jätteet) ja niiden tarkka jakau-
tuminen osaindikaattoreihin yhdyskuntamallissa esitetään liitteessä 3. 
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2.2 Kulutusmalli 

Kotitalouksien kulutus sekä aineellisena että taloudellisena ilmiönä aiheuttaa 
monia ympäristövaikutuksia. Kuluttajien polttoaineiden ja raaka-aineiden käyttö 
aiheuttaa ns. välittömiä vaikutuksia. Toisaalta kulutusmenot kytkeytyvät tuotan-
toon ja tämä kulutusmenojen vaatima tuotanto aiheuttaa myös ympäristövaiku-
tuksia. Kulutusnäkökulmasta jälkimmäisiä vaikutuksia kutsutaan välillisiksi
vaikutuksiksi. Tässä projektissa käytetyssä mallissa molemmat vaikutukset ovat 
mukana. Jotta voidaan analysoida kulutuksen ympäristövaikutuksia, joudutaan 
ottamaan huomioon: 

1. tekijät, jotka vaikuttavat kulutusmenojen kasvuun ja rakenteeseen 

2. tekijät, jotka vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen (esim. matkustami-
nen)

3. suhteet kulutusmenojen sekä -valintojen ja tuotannon välillä 

4. teknologian kehityssuunnat, jotka vaikuttavat kulutuksen ja tuotannon 
ominaispäästöihin

5. toimintaympäristö tai skenaario, jossa kuvataan mahdolliset institutionaa-
liset ja yhteiskunnalliset muutokset (trendit), politiikan kehitykset, jne. 

Mikään malli ei pysty ottamaan huomioon kaikkia tekijöitä, suhteita ja toimin-
taympäristön mahdollisia muutoksia. Tästä syystä tässä tutkimuksessa käytetään 
rinnakkain yhdyskuntarakennemallia ja kulutusmallia. Lisäksi kulutusmalli käsit-
telee varsin laajasti kulutusmenoja, käyttäytymistä sekä menojen ja tuotannon 
välisiä suhteita. Toisaalta tuottavuutta, energia-intensiteettiä ja ominaispäästöjä 
käsitellään suhteellisen yksinkertaisesti. Toimintaympäristö vaikuttaa myös mo-
niin eksogeenisiin muuttujiin; niiden suhteiden tai nimenomaan niiden voimak-
kuuden määrittäminen on kuitenkin viime kädessä osittain mallin käyttäjän 
(asiantuntijan) vastuulla. 

Kotitalouden menorakennemalli on kehitetty AESOPUS-projektissa (Perrels & 
Sullström 2004; Perrels & Sullström 2006) ja sitä on kehitetty eteenpäin tässä 
tutkimuksessa mm. ajankäytön, matkustamisen ja työllisyyden osalta. Malli sisäl-
tää ekonometrisia yhtälöitä (kotitalouksien menorakenne, ajankäyttö), teknis-
taloudellisia yhtälöitä (kodin energia, autokanta, autokannan polttoainekulutus ja 
päästöt), ns. ’diskreetin valinnan malleja’ (auton ja laitteiden omistus ja ostami-
nen) sekä panos-tuotos matriisijärjestelmän (tuotantoarvo, päästöt, työllisyys, 
välilliset verot). Kulutuksen analyysissa malli kattaa 23 menoryhmää ja tuotanto-
puolella se kattaa 47 sektoria.
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Kuvio 2.4 Kulutusmallin rakenne

Kuviossa 2.4 tiivistetään kulutusmenojen rakennemalli. Kotitalouksien tulotaso, 
ikärakenne, jäsenmäärä, jakauma asuntokannassa ja muut relevantit tekijät määri-
tetään skenaariossa. Ennen ostosbudjetin jakauman analyysiä erotetaan säästämi-
nen. Budjetin jakauman käsittely tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin simuloi-
daan kestotavaroiden ostokset ja tähän liittyvät kestotavaroiden omistusasteet. 
Seuraavaksi käsitellään kertatavaroiden ostokset – elintarvikkeiden kannalta 
myös määrät (kiloina). Liikennepolttoaineiden käyttöä ja kodin energianhuoltoa 
varten käytetään myös teknis-taloudellista mallikehikkoa. Menojen jakauman 
jälkeen tulokset syötetään panos-tuotos malleihin, joista saadaan kokonaisvaiku-
tukset päästöihin ja kansantalouteen. 

Kulutusmallikehikon avulla kuvataan: 

kotitalouksien menorakenne ja -volyymi 
elintarvikkeiden fyysinen kulutus 
kestotavaroiden osto 
henkilöautokannan kehitys ja autoilu (liikennesuorite) 
matka-aikabudjetin kehitys 
vapaa-ajankäyttöprofiilit
kulutusmenojen aiheuttama tuotanto Suomessa 
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kulutuksen välittömät ja välilliset typpi-, fosfori- ja hiilidioksidipäästöt 
kulutuksen luoma työllisyys (tuotannossa) ja verokertymä 

Perusuran ja vaihtoehtoskenaarioiden tiedot malliin tulevat seuraavista lähteistä: 

Lankisen simuloinnit asuntokannan volyymistä ja rakenteesta (talotyypeit-
täin ja kuntatyypeittäin – per maakunta) 
kotitalouksien määrä per kotitaloustyyppi ja niiden jakauma asuntokan-
nassa – talotyypeittäin ja kuntatyypeittäin (Tilastokeskus, Lankisen simu-
loinnit ja VATT:n käsittely (ristiintaulukointi))
ilmastopolitiikan talousskenaario (FINADAPTin SRES A1 FIN skenaario, 
Carter et al. 2005; Maa- ja metsätalousministeriö 2005) 
erilaiset teknologian kehitystä kuvaavat luvut, kuten ominaispäästöt ja au-
tojen polttoaineiden ominaiskulutus (VTT, Tilastokeskuksen energiatilas-
tot, SYKE) 
autokannan ja liikennesuoritteen tarkistusluvut (Tiehallinnon tilastot; Jär-
vi-Nykänen ja Himanen 1995; Henkilöliikennetutkimus 1998-1999) 
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3. Perusuran kuvaus 

3.1 Perusuran kuvaus valtakunnallisella tasolla 

Väestö ja asuntokanta 

Perusuran ja myös vaihtoehtoskenaarioiden väestön kehitys perustuu Tilastokes-
kuksen väestöennusteeseen 2004, joka ulottuu vuoteen 2040 saakka. Erillisessä 
alahankkeessa5 tehtiin laskelmat asuntokannan kehityksestä talotyypin, sijainnin 
(maakunta ja kuntamuoto) sekä perhetyypin (perheenjäsenten lukumäärä) mu-
kaan.

Vaikka ennusteessa väestönkasvu pysähtyy hiljalleen ja väestön lukumäärä kään-
tyy laskuun vuonna 2028, kotitalouksien lukumäärä jatkaa kasvua jopa melko 
rajusti koko skenaariokauden. Vuonna 2005 arvioidaan olleen noin 2,4 miljoona 
kotitaloutta. Vuoden 2030 vastaaviksi lukumääriksi arvioidaan olevan lähes 2,9 
miljoonaa. Koska jokainen kotitalous tarvitsee oman asunnon, kalusteet ja usein 
auton, kotitalouksien lukumäärä on kestävän kehityksen kannalta merkitykselli-
sempi tekijä kuin pelkästään väestön koko. 

Myös väestön ikärakenne muuttuu. Tämä vaikuttaa mm. asunto(muoto)tarpeisiin 
ja työmarkkinoihin. Perusurassa oletetaan, että työssäkäyvien lukumäärä ikäryh-
mässä 65-70-vuotiaat kasvaa joustavan eläkeiän ja eläkeläisten osa-aikatyön 
yleistyessä. Seurauksena työmarkkinoiden ulkopuolella olevan väestön osuus 
kasvaa vasta vuoden 2015 jälkeen ja aluksi kohtuullisesti. 

Kotitalouksien lukumäärän kasvu keskittyy lähes kokonaan kaupunkeihin ja niitä 
ympäröiviin kehyskuntiin. Tutkimuksessa erotellaan neljä kuntatyyppiä: (1) 
maakunnan keskuskaupunki; (2) keskuskaupungin työssäkäyntialue eli kehys-
kunnat; (3) muut erilliset kaupungit; (4) maaseudun kunnat. Toisaalta erotellaan 
viisi kotitaloustyyppiä ikäluokan ja lasten määrän mukaan:

1) ikä 20-54, lapseton (enimmäkseen 1 tai 2 henkilöä)  
2) ikä 20-54, lapsiperhe (enimmäkseen 3 tai 4 henkilöä)  
3) ikä 55-64, lapseton (enimmäkseen 1 tai 2 henkilöä)  
4) ikä 55-64, lapsiperhe (enimmäkseen 3 tai 4 henkilöä)  
5) eläkeläiset (enimmäkseen 1 tai 2 henkilöä).

Mallin yhdessä skenaariossa muodostetaan vielä erikoisryhmä nimeltä ’seniorit’. 
Seniorit ovat joko eläkeläisiä tai kuuluvat ryhmään 3 – ikäryhmän 55–64-
                                             
5 Mallin tulokset edustavat asuntokuntia. Makrotasolla tämä on käytännössä sama kuin kotitalouksien 
lukumäärä. Asuntokantasimulointien lähtökohdat selvitetään Liitteessä 9. 
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vuotiaiden lapsettomat kotitaloudet. Asuntokannan kehityksen simuloinnissa 
käytetään kotitalouden jäsenmäärää kotitaloustyypin sijaan. Myöhemmin jäsen-
määräpohjaiset luvut kytketään kotitaloustyyppipohjaisiin lukuihin.  

Taulukko 3.1. Kotitalouksien lukumäärät kuntatyypeittäin, jäsenmäärä ja asun-
totyyppi vuosina 2005 – 2030 (x 1000)

Kotitalouksien lukumäärä 
alueittain 2005 2010 2015 2020 2030

Muutos
2005-2030 

(%)
Pääkeskukset 939 984 1029 1065 1092 23 
Kehyskunnat 712 767 821 870 916 40 
Erilliset kaupungit 214 219 225 230 231 10 
Muut (maaseudun) kunnat 595 605 617 629 623 7 

Kotitalouksien lukumäärä kotitalouksien jäsenmäärän ja asuntotyypin mukaan 
1 hengen kotitalous  
– Pientalo 350 377 405 432 452 41

– Kytketty talo 128 142 157 172 185 63
– Kerrostalo 465 511 561 607 642 54
2 hengen kotitalous  
– Pientalo 315 337 355 369 375 26 

– Kytketty talo 111 123 134 143 150 49 
– Kerrostalo 363 399 435 466 484 47 
3 hengen kotitalous  
– Pientalo 128 120 110 100 93 -31

– Kytketty talo 44 43 41 38 37 -18
– Kerrostalo 134 129 123 115 109 -20
Vähintään 4 hengen kotitalous  
– Pientalo 171 155 141 130 122 -34 

– Kytketty talo 58 54 51 49 47 -21 
– Kerrostalo 157 149 140 133 128 -21 

Taulukko 3.1 osoittaa selvästi, että muuttoliikkeestä erityisesti suurten kaupunki-
keskusten työssäkäyntialueen ympäristökuntiin on tulossa vallitseva trendi. Tämä 
vaikeuttaa liikennejärjestelmän kehittämistä kestävämmälle pohjalle. Sikäli kun 
suburbanisaatio johtaa suhteellisen väljiin asuinyhteisöjen tilarakenteisiin, se 
merkitsee myös henkeä kohti tarvittavan julkisen infrastruktuurin ja toteuttamis-
kelpoisen kaukolämpöjärjestelmän alhaista ekotehokkuutta. Kun asuntokanta 
luokitellaan ottaen samanaikaisesti huomioon sekä asunto- että kotitaloustyyppi, 
väestörakenteen dramaattinen muutos näkyy selvästi.
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Itse asiassa siirtyminen kehyskuntiin koskee tulevaisuudessa huomattavasti vä-
häisemmässä määrin tällä hetkellä tyypillisiä kaupungeista pois muuttavia lapsi-
perheitä ja huomattavasti enemmän muun muassa kaupunkilaispariskuntia (iästä 
riippumatta) ja myös eläkeläisiä, jotka muuttavat pienemmiltä paikkakunnilta 
suurempiin. Esimerkkejä tästä on taulukossa 3.2, jossa kotitaloudet jaotellaan 
samojen vaiheiden mukaan. 

Taulukko 3.2. Kotitalouksien lukumäärän muutos vuodesta 2000 vuoteen 2030, 
indeksinä (v. 2000 = 100)

Kotitalouden ikäryhmä 
ja rakenne Pääkeskus Kehyskunnat

(TKA)
Muut kau-

pungit Maaseutu

20-54 Lapseton 121 140 114 112 
20-54 Lapsiperhe 72 90 62 59
55-64 Lapseton 108 131 102 94 
55-64 Lapsiperhe 103 98 87 52
65+ Eläkeläiset 193 232 183 163 

Talous 

Tutkimuksen yhteydessä kehitettiin kulutuksen perusuraskenaario, jossa käyte-
tään samoja keskeisiä makrotalouden oletuksia kuin ilmastostrategian päivittämi-
sessä käytetyissä skenaarioissa (Maa- ja metsätalousministeriö, 2005). Samaa 
perusuraa käytetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevassa konsor-
tiotutkimuksessa (FINADAPT) (Carter ym. 2005). Suomen väestömuutoksilla on 
varsin huomattavia taloudellisia seurauksia. Näihin muutoksiin kuuluu asteittai-
nen muutos väestömäärän hitaasta kasvusta sen hitaaseen vähenemiseen samalla 
kun työikäinen väestö vähenee aikaisemmin kuin koko väestö. Tilannetta voi-
daan jossain määrin korjata sillä, että osa 65–70-vuotiaasta väestöstä jatkaa työ-
elämässä.

Talouden sektorirakenteen muuttumisen oletetaan jatkuvan samaan tapaan kuin 
se on muuttunut lähihistoriassa, eli teollisuustuotannosta ollaan siirtymässä pal-
veluihin. Työn tuottavuus kasvaa kuitenkin paljon hitaammin palvelusektorilla 
kuin teollisuudessa. Siksi vuotuinen tuottavuuden kasvu hidastuu vähitellen. Tä-
mä on aiheuttanut huolta eläkejärjestelmän ja yleensä julkisten hyvinvointipalve-
lujen taloudellisesta kestävyydestä. Perusurassa ei oteta huomioon mahdollista 
eläketason heikkenemistä vaan oletetaan, että palvelusektoreiden tuottavuuskehi-
tys on myönteinen. Näin ollen yleinen trendi on, että BKT:n kasvu hidastuu no-
peammin kuin BKT:n kasvu henkeä kohti. Keskeiset tulokset on esitetty 
taulukossa 3.3.
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Taulukko 3.3 Perusuran kehitys vuosina 2005-2030

Perusuran kehitysluvut 2005 2010 2015 2020 2030 

Tuottavuus (kasvu/vuosi) 2,15 % 2,10 % 2,10 % 2,10 % 2,00 % 
BKT:n kasvu 2,15 % 3,10 % 2,27 % 2,06 % 1,46 % 
Nettopalkan kasvu 2,15 % 2,23 % 2,22 % 2,20 % 1,92 % 
Työvoimapotentiaali (18-65-
vuotiaista)          (x miljoona) * 2,37 2,49 2,51 2,50 2,37 

Työvoimapotentiaalin työlli-
syysaste* 90 % 95 % 99 % 102 % 102 % 

Työllisiä per kotitalous 98,3 % 98,7 % 95,0 % 91,4 % 84,5 % 
*) Oletetaan että 75 % väestöstä ikäryhmässä 18–65 on normaalisti työelämän käytettävissä eli edustaa 
työllistyvää väestöä. Lisäksi oletetaan, että tulevaisuudessa enimmäkseen 20 % ikäryhmästä 65-70 jatkaa 
työssä, siksi taulukossa prosenttiluku nousee yli 100 %.   

Fossiilisten polttoaineiden kallistumisesta ja kuljetushintojen noususta johtuvat 
ympäristöpolitiikan ja öljymarkkinoiden tiukkuuden aiheuttamat kustannukset on 
otettu jossain määrin huomioon kulutussimulaatiomallin pohjana olevassa hin-
taskenaariossa. Vuodesta 2005 vuoteen 2030 energia kallistuu loppukäyttäjille 25 
% enemmän kuin keskimääräinen inflaatio. Seurauksena myös liikennepalvelut 
kallistuvat, vaikka vain noin 15 %. Ilmastonmuutoksen mahdollisten seurausten 
ei oleteta vaikuttavan kulutukseen hintojen eikä tarjonnan kautta ennen vuotta 
2030, joten niitä ei ole otettu simulaatioissa huomioon. Vuoteen 2030 mennessä 
lämmitystarve saattaa vähentyä noin 5 %, mutta toisaalta jäähdytystarve saattaa 
kasvaa (Kirkinen ym. 2005; Perrels ym. 2005). 

Makrotasolla kulutusmenot kasvavat noin 70 % vuodesta 2005 vuoteen 2030. 
Kasvu vaihtelee menoryhmittäin. Vaihtelun syynä ovat väestön ja kotitalouksien 
rakennemuutos, ostosvoiman kasvun vaihteleva vaikutus menojen allokointiin ja 
erilaisten menoryhmien erilaiset6 hintakehitykset. Telekommunikaatio, matkailu 
ja raha- ja vakuutuspalvelut kasvavat suhteellisen nopeasti. Toisaalta virkistys ja 
kestotavaroiden hankinnat, vapaa-ajan välineitä lukuun ottamatta, kasvavat kes-
kimäärää hitaammin. 

Väestörakenteen muutosten vuoksi lapsiperheen perinteinen asema ostovoimal-
taan suurimpana ryhmänä on ilmeisesti muuttumassa. Kuviossa 3 esitetään reaa-
limenojen muutokset kotitaloustyypeittäin. Lapsettomat kotitaloudet ikäryhmässä 
20–54 edustavat määrällisesti ostovoimaltaan suurinta ryhmää vuonna 2030. 
Lapsiperheiden taloudellinen merkitys on edelleen suuri, mutta sen absoluuttinen 
ostovoima kasvaa selvästi hitaammin kuin muiden kotitaloustyyppien. Toisaalta 

                                             
6 . Tulokset ovat vuoden 2000 euroissa eli käytetään reaalihintoja. Kuitenkin per menoryhmä suhteelliset 
hintatasot eroavat jonkin verran keskenään, nimenomaan energia (ylös), liikenne (ylös) ja elintarvikkeet 
(alas).
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ei ole yllättävää, että eläkeläiset (65+) muodostavat ryhmän, jonka yleinen osto-
voima kasvaa merkittävästi.

Taulukko 3.4 Kulutusmenojen kehitys makrotasolla (miljardia euroa; v. 2000 
hinnat)7

Kulutusmenot makrotasolla (miljardia €, v. 2000 hinnoissa)
Kaikki kotitaloudet 2005 2010 2015 2020 2030
Elintarvikkeet, ravintolat 15,1 16,0 17,8 20,3 24,7
Vaatteet, jalkineet, korut, jne. 3,8 3,6 4,5 5,2 6,4
Asuminen (talo, energia, sisustus) 21,9 26,4 28,9 32,7 36,1
Liikenne 5,5 6,2 7,0 7,7 9,5
Telekommunikaatio ja media 3,9 4,4 5,2 5,8 7,5
Virkistys ja urheilu 3,2 3,6 4,1 4,2 5,1
Terveys ja puhtaus 4,3 4,9 5,7 6,5 8,4
Matkailu 1,7 2,0 2,3 2,6 3,4
Raha- ja vakuutuspalvelut 5,3 6,2 7,3 8,2 10,7
Autojen ostos 2,1 2,4 2,7 2,7 3,2
Koneiden ostos 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1
Isojen vapaa-ajan välineiden ostos 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1
Kalusteet 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4
Yhteensä 70 79 89 100 120

2030 (121)

34 %

1 %

13 %

25 %

LAPSIPERHEET 20-
54

LAPSETTOMAT
PERHEET 20-54

LAPSIPERHEET 55-
64

LAPSETTOMAT
PERHEET 55-64

ELÄKELÄISET

Kuvio 3.1. Ostovoiman jakauma kotitaloustyypin mukaan vuosina 2005 ja 2030 
(menojen kokonaismäärä miljardeina euroina sulkeissa) 

                                             
7 . Pienen lukumäärän vuoksi kotitaloustyyppi ’20-54 lapseton’ ei ole mukana taulukossa 3.4. Sen osto-
voima (~1 miljardia vuonna 2005 ja 1,2 miljardia vuonna 2030) on otettu huomioon kuviossa 3.1.  

2005 (71)
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14 %
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Vaikka menot kestotavaroiden hankintoihin kasvavat keskimääräistä hitaammin, 
autokannan kasvu on merkittävä. Vuodesta 2005 vuoteen 2030 lisäys on noin 
850.000 henkilöautoa eli lähes 40 %. Liikenneministeriö (2002) ja Tiehallitus 
(Kokkarinen 2005) olettavat suunnilleen samankokoisia lisäyksiä. 

Liitteessä 5 esitetään kulutustrendit kotitaloustyypeittäin.

Teknologia 

Myös perusurassa teknologia kehittyy eteenpäin. Esimerkiksi energiantuotannon 
hiilidioksidipitoisuus vähenee. Kilowattituntia kohti vähennys on noin 20 % 
vuodesta 2010 lähtien. Syynä ovat bioenergian käyttö ja viides ydinvoimala. Eu-
roa kohti hiilidioksidi-intensiivisyys vähenee jopa 40 %, koska energian reaali-
hinta nousee.

Maataloudessa typpi- ja fosforikäyttö vähenee ja vuoteen 2000 verrattuna vähen-
nys per euro on 50 %.

Henkilöautokannan polttoaineiden ominaiskulutus (litraa/100km) paranee noin 
20 % vuodesta 2005 vuoteen 2030. Lähihistorian trendi huomioon ottaen 
ACEA:n sopimustavoitteet EU-tasolla eivät kuitenkaan toteudu. 

Energia loppukäytön tehokkuus paranee kaikissa sektoreissa. Taulukossa 3.5 on 
tiivistelmä energiatehokkuuden vuosittaisesta kohoamisesta pääsektoreittain. Ko-
titalouksille oletusarvo on nolla, sillä se on lähihistorian keskiarvo. Erilaisten 
kodinkoneiden ja -laitteiden energiatehokkuus yleensä paranee, mutta koneiden 
ja laitteiden lukumäärä kasvaa koko ajan. Lisäksi viihde-elektroniikan uuden su-
kupolven laitteiden energiankulutus on usein merkittävästi suurempi kuin edelli-
sen sukupolven laitteiden. Esimerkiksi plasma-television sähkön kulutus on 4~5 
kertaa suurempi kuin keskimääräisen väritelevision kulutus. 

Taulukko 3.5 Energiatehokkuuden kehitys tuotantoarvon (tai tulotason) suhtees-
sa (prosenttia/vuosi) ajanjaksolla 2005-2030

maatalous teollisuus palvelut kotitaloudet 

0,8  1,5  0,15  0  

Lähde: ODYSSEE datakanta (www.odyssee.com) 

Ajankäyttö 

Vaikka nykyisistä kulutustrendeistä löytyy paljon viittauksia vapaa-ajan toimin-
taan, laskelmien mukaan työikäisten vapaa-ajan budjetti kiristyy tulevaisuudessa 
(taulukko 3.6). Tämä tulos korreloi hyvin kulutusmenojen simulointituloksien 
kanssa, joista ilmeni, että menot virkistykseen ja urheiluun kasvavat keskimää-
räistä hitaammin.
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Vapaa-ajan vähenemisen syynä on työllisyysasteen nousu eli tulevaisuudessa on 
odottavissa, että nykyistä suuremmalla osalla työikäisistä on palkkatyötä. Lisäksi 
laskelmien mukainen keskimääräinen matka-aika kasvaa jonkin verran. Varsinai-
sen vapaa-ajan budjetin säilyttäminen entisen suuruisena edellyttäisi säästöä koti-
työhön käytettävästä ajasta. Tämä taas edellyttäisi enemmän kotipalveluja ja 
automatisointia tai kotityön ulkoistamista (esim. pesulapalveluja).

Eläkeläisten lukumäärän kasvu merkitsee, että eläkeläiset edustavat kasvavaa 
vapaa-ajan kuluttajaryhmää. Kuitenkin eläkeikäraja siirtyy käytännössä todennä-
köisesti jonkin verran ylöspäin, mm. joustavan osa-aikatyön ansiosta. Kaiken 
kaikkiaan näyttää siltä, että vapaa-ajan markkinoiden painopiste siirtyy eläkeläis-
ten – tai laajemmin seniori-ikäisten – tarpeisiin. 

Taulukko 3.6 Laskettu ajankäyttö työikäisille ja eläkeläisille vuosina 2005 – 
2030, keskimäärät per henkilöä minuutissa per arkipäivä

ajankäytön tarkoitus 2005 2010 2015 2020 2030
työaika – työikäiset 351 367 372 375 371 
työaika – eläkeläiset 25 31 32 32 26 

matka-aika – työikäiset 71 72 72 73 74 
matka-aika - eläkeläiset 66 67 67 67 67 

nukkuminen - työikäiset 495 495 495 495 495 
nukkuminen - eläkeläiset 530 530 530 530 530 

muu aika – työikäiset 524 507 500 496 499 
muu aika – eläkeläiset 833 826 825 825 832 

Vaikka työikäisten vapaa-aika saattaa vähentyä, sen käyttö profiloituu yhä vah-
vemmin tiettyihin vapaa-ajan viettomuotoihin. Tämä koskee myös eläkeläisiä. 
Taulukossa 3.7 näytetään työikäisten ja eläkeläisten osallistuminen tietyn tyyppi-
siin vapaa-ajan viettomuotoihin. Jos mikään vapaa-ajan käyttömuoto ei tule vah-
vasti esiin, henkilöt kuuluvat luokkaan ’ilman’. Tämä ei tarkoita sitä, että he eivät 
osallistu vapaa-ajan viettoon, vaan vapaa-ajan käyttö ei ole erityisen profiloitua. 
Taulukon luvut per vuosi voivat ylittää 100 %, koska pieni osuus väestöstä on 
erittäin aktiivinen ja osallistuu moniin vapaa-ajan vieton muotoihin. Taulukon 
3.7 tulokset viittaavat siihen, että väestön ikääntyminen lisää kulttuurin, viihteen 
ja askartelun kulutusta, muttei urheilua. 
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Taulukko 3.7 Vahva osallistuminen erilaisiin vapaa-ajan käyttötapoihin, osallis-
tuvien osuudet prosenttina väestöstä vuosina 2005 – 2030

työikäiset 2005 2010 2015 2020 2030
ilman 64 % 64 % 63 % 62 % 62 % 
urheilu 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 
kulttuuri 11 % 13 % 14 % 15 % 17 % 
askartelu 26 % 27 % 28 % 29 % 30 % 
eläkeläiset 2005 2010 2015 2020 2030
ilman 82 % 82 % 81 % 81 % 81 % 
urheilu 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 
kulttuuri 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 
askartelu 13 % 13 % 14 % 14 % 15 % 
Selostus:
urheilu: aktiivinen osallistuminen urheiluun (ei katsojana)    - ei kotona 
kulttuuri: vierailut museoon, musiikkitapahtumiin, taidekurssit, jne.  - ei kotona 
askartelu: yksityinen tai seurassa            - kotona tai muualla 
ilman:  ilman vahvaa vapaa-ajan profiilia (seurauksena hiukan enemmän kotona vietettyä 
aikaa)

3.2 Perusuran asuntokanta ja materiaalivirrat alueellisella tasolla 

Asuinrakennuskanta kasvaa asunnontarvemallin mukaisessa ennusteessa vuodes-
ta 2000 noin 193 milj. asunto-m2:stä (as-m2) noin 254 milj. asuntoneliömetriin
vuoteen 2030 mennessä (taulukko 3.8). Kerrosalaksi muutettuna tämä vastaa 
noin 332 milj. kerrosneliömetriä (k-m2). Uudisrakentamisen (tässä: vuoden 2005 
jälkeen rakennettujen asuintalojen) osuus vuonna 2030 on vajaat 79 milj. asunto-
m2 eli noin 31 %. Uudisrakentamisen määrittely on tällä tavalla tehty siksi, että 
näin saadaan sen asuntokannan määrä, johon voidaan vaikuttaa vuonna 2006 ja 
sen jälkeen tehtävillä rakentamispäätöksillä.

Vuoteen 2030 mennessä asuntokanta painottuu entistä enemmän maakuntien 
keskuskaupunkeihin ja niiden työssäkäyntialueille (ks. aluejako kuvio 2.1). Ny-
kyisestä noin 63 prosentista niiden osuus nousee vajaaseen 67 prosenttiin. Mui-
den kaupunkikuntien osuus pysyy lähes entisellä noin 9 % tasolla, mutta muiden 
kuntien osuus laskee yli kolme prosenttiyksikköä eli neljännekseen. Tämän pe-
rusteella vuonna 2030 karkeasti kolme neljäsosaa asuu kaupunkimaisesti (kau-
pungeissa tai niiden työssäkäyntialueilla) ja yksi neljäsosa muissa kunta-
tyypeissä.
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Taulukko 3.8 Koko Suomen asuntokanta (asunto-m2) vuosina 2000 ja 2030 
maakunnittain ja kuntatyypeittäin

asuntokanta 2000 ja 2030 kuntatyypeittäin, asunto-m2

keskuskaupunki 
2000

keskuskaupunki 
2030

työssäkäyntialue 
2000

työssäkäyntialue 
2030

muu kaupunkim. 
kunta 2000

muu kaupunkim. 
kunta 2030 muu kunta 2000 muu kunta 2030 Yhteensä 2000 Yhteensä 2030

Uusimaa 18 333 951 24 055 906 25 441 700 39 230 848 1 947 713 2 747 197 1 864 614 2 492 558 47 587 978 68 526 509
Varsinais-Suomi 6 354 851 8 537 519 5 701 548 8 452 444 1 194 628 1 694 821 3 633 726 4 621 765 16 884 753 23 306 549
Satakunta 2 872 093 3 537 676 1 668 358 1 986 410 1 458 097 1 734 994 4 560 138 5 204 228 10 558 686 12 463 308
Häme 1 670 766 2 323 521 1 423 657 1 927 562 1 609 509 2 102 325 1 522 437 2 112 062 6 226 369 8 465 470
Pirkanmaa 6 862 051 9 775 999 3 908 870 6 519 884 1 056 207 1 252 106 2 796 083 3 108 890 14 623 211 20 656 879
Päijät-Häme 3 387 573 4 588 044 2 492 706 3 521 578 786 078 946 822 1 126 610 1 432 165 7 792 967 10 488 609
Kymenlaakso 1 147 570 1 398 976 1 670 766 2 323 521 2 835 171 3 452 046 789 461 946 075 6 442 968 8 120 618
Etelä-Karjala 2 098 240 2 771 250 1 152 282 1 461 991 1 097 866 1 214 593 686 572 777 073 5 034 960 6 224 907
Etelä-Savo 1 679 751 2 044 495 1 334 521 1 530 765 1 518 701 1 718 097 4 140 862 4 647 223 8 673 835 9 940 580
Pohjois-Savo 2 872 708 3 518 788 1 243 093 1 664 305 1 671 277 1 808 278 3 296 645 3 562 253 9 083 723 10 553 624
Pohjois-Karjala 1 862 583 2 279 031 1 624 210 2 290 912 0 0 2 743 223 2 694 098 6 230 016 7 264 041
Keski-Suomi 2 813 688 3 847 931 2 485 851 3 826 228 199 299 224 931 4 105 331 4 692 710 9 604 169 12 591 800
Etelä-Pohjanmaa 1 149 811 1 714 611 1 227 553 1 666 838 0 0 5 010 471 5 707 471 7 387 835 9 088 920
Pohjanmaaa 2 148 714 2 625 848 1 791 912 2 423 262 785 438 985 389 2 032 035 2 426 273 6 758 099 8 460 772
Keski-Pohjanmaa 1 337 196 1 691 338 263 828 304 965 0 0 1 038 973 1 123 218 2 639 997 3 119 521
Pohjois-Pohjanmaa 4 267 438 6 243 137 2 697 224 4 663 058 861 129 993 419 9 296 438 11 204 785 17 122 229 23 104 399
Kainuu 1 274 077 1 430 078 738 900 798 771 0 0 1 261 505 1 157 124 3 274 482 3 385 973
Lappi 2 073 696 2 597 860 0 0 1 743 488 2 062 182 3 309 097 3 732 596 7 126 281 8 392 638
YHT: 64 206 757 84 982 008 56 866 979 84 593 342 18 764 601 22 937 200 53 214 221 61 642 567 193 052 558 254 155 117
osuus 33,3 % 33,4 % 29,5 % 33,3 % 9,7 % 9,0 % 27,6 % 24,3 % 100,0 % 100,0 %

KOKO SUOMI

Asuinympäristö muuttuu vuodesta 2000 vuoteen 2030 mennessä oleellisesti. Tä-
mä johtuu pääasiassa kahdesta syystä: asukasluvun muutoksesta ja tulo- ja varal-
lisuuskasvusta aiheutuvasta asumisväljyyden kasvusta. Lisäksi väestörakenteen 
(asuntokuntien koon) ja asuntokannan (asuntotyypit) keskinäiset suhteet ja niistä 
johtuva asuntotarve vaikuttavat siihen, kuinka paljon uutta asuntorakentamista 
tarvitaan ja kuinka paljon asuntokanta sitä kautta muuttuu (ProGurun mallin mu-
kaan).

Asuntokanta kasvaa noin 61 milj.as-m2:llä eli keskimäärin vajaalla kolmannek-
sella (31,7 %). Asuinpinta-alan kasvusta noin 1/6 johtuu väestön kokonaismäärän 
kasvusta (asuntoväestön kasvu noin 4,4 %) ja 5/6 asumisväljyyden (asunto-
m2/asukas) kasvusta (noin 25 %). Kuitenkin merkittävä osuus asumisväljyyden 
kasvusta johtuu kotitalouksien keskimääräisestä jäsenmäärän laskusta ja pienem-
pi osuus tiettyjen asuntotyyppien pinta-alan kasvusta. 

Suurissa kasvukeskuksissa (keskuskaupungeissa) asuntokannan kasvu on hieman 
keskimääräistä suurempaa, mutta niiden työssäkäyntialueilla selvästi nopeampaa; 
lisäystä nykyiseen kantaan vajaat 50 % ja enimmillään jopa 67 % (Tampereen 
työssäkäyntialueella). Pääkaupunkiseudulla (PKS) asuntokannan suhteellinen 
kasvu ei ole maan suurinta ollen keskuskaupungissa Helsingissä hieman alle kes-
kiarvon eli 31,2 %, mutta heti sen lähiympäristössä jo 52 %. PKS:n suuresta 
koosta johtuen sen absoluuttinen kasvu on kuitenkin ylivoimaisesti suurinta koko 
maassa (yli 63 milj. as.m2, mikä on noin 32 % koko maan asuntokannan kasvus-
ta). Muiden kaupunkimaisten kuntien asuntokanta kasvaa noin 22 % ja muiden 
kuntien noin 16 %. Viime mainitussa ryhmässä ilmenee myös tällä aluejaolla 
ainoat negatiiviset muutokset, tosin vain kahdessa maakunnassa: Pohjois-
Karjalassa ja Kainuussa. 
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Asuinympäristömalli sisältää asuinrakennukset, alueen omat lähipalvelut, muun 
alueen sisäisen infrastruktuurin ja loma-asunnot (riippumatta sijaintikunnasta). 

Taulukko 3.9 Asuntokanta vuosina 2000 ja 2030 kuntatyypeittäin asunto-
neliömetreinä

%-osuudet koko asuntokannasta 2000 %-osuudet koko asuntokannasta 2030

2000 
asuntokanta AO

2000 
asuntokanta AR

2000 
asuntokanta AK

2000 
asuntokanta YHT

2030 
asuntokanta AO

2030 
asuntokanta AR

2030 
asuntokanta AK

2030 
asuntokanta YHT

Uusimaa 7,1 % 2,8 % 14,6 % 24,7 % 7,6 % 3,2 % 16,1 % 27,0 %
Varsinais-Suomi 3,7 % 1,3 % 3,7 % 8,7 % 3,7 % 1,5 % 3,9 % 9,2 %
Satakunta 3,0 % 0,7 % 1,7 % 5,5 % 2,6 % 0,7 % 1,6 % 4,9 %
Häme 1,6 % 0,4 % 1,2 % 3,2 % 1,6 % 0,5 % 1,2 % 3,3 %
Pirkanmaa 2,9 % 1,0 % 3,6 % 7,6 % 2,8 % 1,2 % 4,2 % 8,1 %
Päijät-Häme 1,7 % 0,4 % 1,9 % 4,0 % 1,6 % 0,5 % 2,0 % 4,1 %
Kymenlaakso 1,3 % 0,5 % 1,6 % 3,3 % 1,2 % 0,5 % 1,5 % 3,2 %
Etelä-Karjala 1,4 % 0,3 % 0,9 % 2,6 % 1,2 % 0,3 % 0,9 % 2,4 %
Etelä-Savo 2,1 % 0,7 % 1,7 % 4,5 % 1,7 % 0,6 % 1,5 % 3,9 %
Pohjois-Savo 2,3 % 0,8 % 1,7 % 4,7 % 1,8 % 0,7 % 1,6 % 4,2 %
Pohjois-Karjala 1,8 % 0,6 % 0,9 % 3,2 % 1,5 % 0,6 % 0,8 % 2,9 %
Keski-Suomi 2,4 % 0,8 % 1,7 % 5,0 % 2,2 % 0,9 % 1,9 % 5,0 %
Etelä-Pohjanmaa 2,6 % 0,7 % 0,6 % 3,8 % 2,2 % 0,8 % 0,5 % 3,6 %
Pohjanmaaa 2,0 % 0,3 % 1,1 % 3,5 % 1,9 % 0,4 % 1,0 % 3,3 %
Keski-Pohjanmaa 0,9 % 0,2 % 0,3 % 1,4 % 0,7 % 0,2 % 0,3 % 1,2 %
Pohjois-Pohjanmaa 5,1 % 1,5 % 2,3 % 8,9 % 4,8 % 1,8 % 2,5 % 9,1 %
Kainuu 1,0 % 0,3 % 0,5 % 1,7 % 0,7 % 0,2 % 0,4 % 1,3 %
Lappi 2,1 % 0,5 % 1,1 % 3,7 % 1,8 % 0,5 % 1,0 % 3,3 %
YHT: 44,8 % 14,0 % 40,8 % 100,0 % 41,6 % 15,0 % 43,0 % 100,0 %

KOKO SUOM I  PERUSURA

Asuntokanta jakautuu talotyyppeihin (taulukko 3.9) 2000-luvun alussa siten, että 
noin 45 % on erillisiä omakotitaloja tai paritaloja (AO), noin 14 % rivi- tai muita 
ketjutaloja (AR) sekä noin 41 % kerrostaloja (AK). Näiden lisäksi osa asuntovä-
estöstä asuu muissa kuin varsinaisissa asuinrakennuksissa. Perusurassa talotyyp-
pi-jakauma muuttuu hieman (1-3 %-yksikköä per talotyyppi) niin, että rivi- ja 
kerrostalojen osuus kasvaa ja omakotitalojen osuus laskee.

KOKO ASUINRAKENNUSKANTA 2000-2030 JA TUOTANTO 2006-2030 KOKO SUOMI
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Aikaisempaa suurempi asuntoneliöiden määrä on merkittävä asuinympäristön 
ekotehokkuuden laskun syy silloin, kun mittarina on materiaalien tai energian 
kulutuksen tai päästöjen määrä asukasta kohti.  

Väljyysvaihtelu oli vuonna 2000 maakunnittain ja kuntatyypeittäin 32,0–39,4 as-
m2/asukas ja vuonna 2030 38,7–49,6 as-m2/asukas (kuvio 3.3. keskuskaupungit). 
Vuodesta 2000 vuoteen 2030 keskimääräinen asumisväljyys kasvaa asuntokanta-
ennusteen mukaan tasolta 34,8 as-m2/as tasolle 43,6 as-m2/as eli noin 25 % (vaih-
teluväli alue- ja kuntatyypeittäin 17-36 %). Keskimääräinen kasvu merkitsee vain 
0,75 % vuosikasvua eli selvästi vähemmän, kuin mitä tulojen reaalikasvu on ollut 
pitkällä aikavälillä.

Kerrostaloissa olevien asuntojen asumisväljyys on pienin ja omakotitalojen suu-
rin, ero on vuonna 2000 noin 17 % ja se kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 18 
%:iin. Väljyys vaihtelee jonkin verran maakunnittain. Talotyypistä riippuen suu-
rin väljyys on 9-13 % korkeampi kuin pienin. Asumisväljyyksien erot selittävät 
osan maakuntien tai kuntatyyppien välisistä ekotehokkuuseroista. 

ASUMISVÄLJYYS MAAKUNTIEN KESKUSKAUPUNGEISSA 2030 as-m2/hlö
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Kuvio 3.3 Asumisväljyys maakuntien keskuskaupungeissa vuonna 2030 asunto-
m2/henkilö
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ASUMISVÄLJYYS PKS:LLA JA PKS:N KEHYSALUEELLA 2030 as-m2/hlö
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Kuvio 3.4 Asumisväljyys pääkaupunkiseudun kunnissa vuonna 2030, asunto-m2/
henkilö

3.2.1 Alustavia ekotehokkuusarvioita asuinympäristön rakentamisesta 
Suomessa vuosina 2000-2030

Vaikutusarvioiden tulostustapa 

Aluejako

Tulostuksessa noudatetaan kuvan 2.1 mukaista aluejakoa, jossa on 19 maakuntaa 
ja niiden sisällä 3-6 vyöhykettä maakunnasta riippuen. Kaikissa maakunnissa on 
keskuskaupunki ja niillä työssäkäyntialueensa (poikkeuksena Rovaniemi, joka 
kattaa itse koko työssäkäyntialueensa). Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Van-
taa ja Kauniainen) ja sen kehysalue ovat lisäksi omia erityisalueitaan johtuen 
keskuksen suuresta koosta. Loput kunnista ovat joko muita kaupunkimaisia kun-
tia tai muita kuntia. Neljässä maakunnassa (Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, 
Keski-Pohjanmaa ja Kainuu) ei ole muita kaupunkimaisia kuntia kuin keskus-
kaupunki.

Talotyypit 

Tulostuksessa asuinympäristö on jaettu seuraaviin rakennetyyppeihin: 
• omakototalot ml. paritalot 
• rivi- ym. ketjutalot 
• kerrostalot 
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• palvelurakennukset asuntoalueilla 
• verkostot asuntoalueilla 
• lomarakennukset 

Liikenne

Liikenne kattaa työmatkat, asiointimatkat ja vapaa-ajanmatkat, siis käytännössä 
lähes kaikki henkilömatkat. Tavaraliikenne ei ole tarkastelussa mukana.

Tarkasteluajanjakso 

Ekotehokkuuden vaikutusarvioinnissa tarkastelujakso on vuosina 2000–2030 
toteutuva asuinympäristön rakentaminen. Vaikutusarviointi on kuitenkin elinkaa-
ripohjainen. Jokainen vuosituotanto aiheuttaa vaikutuksia koko elinkaarensa ai-
kana, joka on tässä laskennassa 50 vuotta. Kaikki tuotantovuotta aiemmat 
vaikutukset (esim. rakennusmateriaalien tuotannon vaikutukset) on kohdistettu 
tuotantovuoteen ja tuotantovuotta myöhemmät ao. vuoteen (esim. asuntojen 
lämmityksen tai työmatkaliikenteen polttoaineiden kulutus ao. tapahtumavuo-
teen). Tulostus on koottu 5-vuotisjaksoittaisiksi yhteenvedoiksi (2000, 2005, …, 
2030). Uudisrakentamisen osalta on tarkasteltu vuoden 2006 jälkeen tapahtuvaa 
rakentamista, koska vuosien 2000–2005 uudisrakentaminen on jo tapahtunut. 
Pääasiallinen muutoksien tarkastelutapa on asuinrakennusten ja asuinalueiden 
rakennuskannassa (infrastruktuuri mukaan lukien) tapahtuvien nettomuutosten 
tarkastelu. Tällöin esimerkiksi paikallisista, suhdanne- tai muista syistä aiheutu-
van poistuman epätavallinen suuruus (esimerkiksi tyhjiksi jäävien asuntojen tai 
muun asuntovarauman kasvu) tai korjaustoiminta eivät vaikuta väestömuutoksiin 
pohjautuvaan asunnontarve-ennusteeseen eikä siis asuntokannan nettomuutok-
seen.

Ekotehokkuusvaikutusten lajit 

Ekotehokkuusvaikutukset on arvioitu edellä kuvattuina vaikutuslajeina jaettuna 
kuuteen pääryhmään:  
• rakennusmateriaalit,  
• polttoaineet,  
• energiankulutus,  
• veden käyttö ja jätevesi,  
• päästöt, 
• jätteet.  
Kullakin vaikutuslajilla on oma mittayksikkönsä (kg/tonnia, kWh/MWh, l/1000 l 
ja vastaavat suhteellisina per asunto-m2 tai per asukas). 
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Vaikutusarviot perusurassa 

Rakennusmateriaalien kulutus  

Rakennusmateriaalien kulutus koko asuntokannassa vuonna 2000 oli keskimäärin 
2.500-2.600 kg/asunto-m2. Alueellinen vaihtelu riippuu lähinnä talotyyppija-
kaumasta (kerrostaloissa kuluu suhteellisesti enemmän raskaita rakennusmateri-
aaleja kuten betonia) ja infrastruktuurin määrästä (tienrakennusaineena käytettyä 
painavaa kiviainesta kuluu enemmän alhaisen tehokkuuden alueilla). 

Valtaosa (54 %) kulutetusta materiaalista on painoyksiköinä mitaten kiviainesta, 
jota käytetään ennen kaikkea liikenneväylärakenteisiin (kuvio 3.5). Seuraavaksi 
eniten käytetään betonia (n. 36 %), jota käytetään lähes täysin talonrakentamises-
sa, jonkin verran myös silta- ym. verkostorakentamisessa. Lopuista noin 10 %:sta 
rakennusmateriaaleja suurin osa on erilaisia puutarvikkeita (noin 5 %), joista 
pääosa käytetään pientalorakentamisessa (omakoti- ja rivitaloissa) ja sen jälkeen 
asfalttia ja erilaisia metalleja (pääosin terästä), molempia noin 2 %. 

Rakennusmateriaalien painojakauma 
materiaalityypeittäin 

Suomen asuinympäristössä 2030 
2 573 kg/as-m2 

(= 119 518 kg/as) = 100%

132,0
5 %

39,7
2 %18,3

1 %

7,6
0 %

53,2
2 %

926,5
36 %

1 395,2
54 %

puu
betoni
muu kiviaines
asfaltti
öljy- ja muovituotteet
lasi
metalli

Kuvio 3.5 Rakennusaineiden jakauma materiaalityypeittäin (painon mukaan) 
asuinympäristössä vuonna 2030 

Asuinympäristömallissa ei ole oletettu olennaisia muutoksia talotyyppikohtaisis-
sa materiaalimenekeissä per asunto-m2. Sekä ajallinen muutos (2000-2030) että 



30 Perusuran kuvaus

Perusuran ja Urbaani-pientalon skenaarion välillä syntyvä ero johtuvat nimen-
omaan talotyyppijakauman muutoksista eli siitä, että talotyypeillä on erilaiset 
materiaalin käyttöjakaumat. Omakoti- ja rivitalojen osuuden kasvu aiheuttavat 
puun, mutta myös kiviaineksen käytön lisääntymistä johtuen laajasta liikenne-
väyläverkoston rakentamistarpeesta. Kerrostalojen osuuden kasvu puolestaan 
lisää betonin ja metallien käytön lisääntymistä.

Vaikka rakennusmateriaalien kulutus per asunto-m2 ei kasvaisikaan, niin se kas-
vaa kuitenkin asukasta kohti laskettuna johtuen asumisväljyyden kasvusta. Asu-
kaskohtainen materiaalien ekotehokkuus siis laskee lähes samassa tahdissa kuin 
väljyys kasvaa. Sitä voitaisiin kompensoida vain tekemällä entistä kevyempiä 
rakennuksia tai entistä tiiviimpää ja infrastruktuuriltaan tehokkaampaa yhdyskun-
tarakennetta.  

RAKENNUSMATERIAALIT (ilman betonia ja muita kiviaineksia, per as-m2) 
ASUINYMPÄRISTÖSSÄ 2030 KOKO SUOMI
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Kuvio 3.6 Asuntokannan rakennusaineiden kulutus koko Suomessa vuonna 2030 
– ilman betonia ja muita kiviaineksia (kiloa/asunto-m2)
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RAKENNUSMATERIAALIEN KULUTUSMUUTOS (% per as-m2) ASUNTOKANNASSA 
2000-2030 KOKO SUOMI (verrattuna v. 2000)
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Kuvio 3.7 Koko Suomen asuntokannan ja asuinympäristön rakennusaineiden 
suhteellinen kulutusmuutos vuodesta 2000 vuoteen 2030 (v. 2000 = 100; % per 
tonni ja % per kg/asunto-m2)

Rakennusmateriaalien kulutus asuinalueilla (kannassa) 2000 ja 2030 kuntatyypeittäin, 
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Kuvio 3.8 Koko Suomen asuntokannan ja asuinympäristön rakennus-
materiaalien suhteellinen kulutusmuutos vuodesta 2000 vuoteen 2030 (kg/asunto-
m2 ja kg/asukas).  

Muiden materiaalien kuin rakennusmateriaalien kulutuksen osalta vaikutukset on 
arvioitu polttoaineiden ja veden osalta.  
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Asuinympäristön energiankulutukseen on laskettu asuntokannan lämmitysenergia 
ja kotitaloussähkön käyttö sekä liikenteen edellyttämä energiankulutus. Asuinra-
kennusten energiankäyttö jakaantuu suhteessa 70/30 lämmitykseen ja sähkön-
käyttöön. Liikenteen osuus kokonaisenergiankäytöstä on noin 24 %. Nämä kaikki 
ovat vuonna 2030 yhteensä noin 134 TWh per vuosi eli noin 480 PJ/v. Asun-
toneliöihin ja asukaslukuun suhteutettuna tämä vastaa keskimäärin 530 kWh/as-
m2 ja 24.500 kWh/asukas vuodessa (kuviot 3.10 ja 3.11). 

Alueellinen vaihtelu maakunnittain keskiarvosta on –9 %...+6 % (taulukko 3.10) 
johtuen erilaisesta talotyyppijakaumasta (omakotitalot kuluttavat enemmän ener-
giaa per asunto-m2 kuin rivi- tai kerrostalot) ja erisuuruisista työmatka- ja palve-
lujen hakuetäisyyksistä. Vuoteen 2000 verrattuna energiankulutus kasvaa sekä 
absoluuttisesti (runsaat seitsemän % eli lähes 20 TWh/v) että per asukas (2,8 % 
eli noin 1400 kWh/vuodessa), mutta laskee asuntoneliötä kohti (18,5 % eli 260 
kWh/per asunto-m2 vuodessa). Asuinrakennusten energiatehokkuuden kasvu joh-
tuu ominaiskulutuksen (kWh/asunto-m2) laskusta sekä uudistuotannossa että kor-
jaustoiminnassa.

Taulukko 3.10 Energiankulutus kuntatyypeittäin ja maankunnittain, kWh/ 
asunto-m2

energiankulutus asuinalueilla (kannassa) 2000 ja 2030 kuntatyypeittäin, kWh/asunto-m2

keskuskaup
unki 2000

keskuskaup
unki 2030

työssäkäynt
ialue 2000

työssäkäynt
ialue 2030

muu 
kaupunkim. 
kunta 2000

muu 
kaupunkim. 
kunta 2030

muu kunta 
2000

muu kunta 
2030

Yhteensä 
2000

Yhteensä 
2030

Uusimaa 514 504 592 571 561 565 591 631 526 518
Varsinais-Su 458 486 531 535 499 478 557 561 507 518
Satakunta 507 511 547 554 503 513 556 568 534 542
Häme 528 545 576 592 546 526 602 559 562 554
Pirkanmaa 474 491 555 537 501 504 561 567 514 518
Päijät-Häme 494 494 564 529 516 558 562 541 528 518
Kymenlaakso 485 505 500 501 502 509 571 528 507 508
Etelä-Karjala 502 513 579 559 526 560 596 558 537 538
Etelä-Savo 516 560 531 496 505 509 567 574 541 548
Pohjois-Savo 484 513 614 586 509 513 588 548 544 537
Pohjois-Karja 479 516 605 572 0 0 563 532 549 540
Keski-Suomi 469 507 575 552 515 514 562 545 537 535
Etelä-Pohjanm 493 502 571 535 0 0 585 576 568 555
Pohjanmaaa 468 487 586 561 507 502 559 555 531 529
Keski-Pohjan 511 542 622 563 0 0 538 515 533 534
Pohjois-Pohja 478 489 620 580 528 547 582 552 559 540
Kainuu 501 534 603 585 0 0 606 587 565 564
Lappi 529 516 0 0 525 499 596 528 559 517
YHT: 481 495 568 551 518 521 574 559 534 528

KOKO SUOMI

Asuinympäristön edellyttämän työ- ja asiointiliikenteen edellyttämä energianku-
lutus on arvioitu asuinalueiden sijaintitietojen, niistä johdettujen etäisyys- ja lii-
kennesuoritteiden (henkilökilometrejä vuodessa) ja keskimääräisten energia-
kulutustietojen (kWh/ajoneuvo-km) perusteella. Henkilöautojen polttoaineen 
kulutuksen vähenemisen (per ajoneuvo-km) eli energiatehokkuuden parantumi-
sen on oletettu jatkuvan noin 0,4 % vuodessa. Henkilöautojen keskikuormituksen 
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on oletettu laskevan noin 0,2 % vuodessa eli vuoden 2000 tasolta noin 1,20 
hlöä/ajoneuvo tasolle 1,13 hlöä/ajoneuvo vuonna 2030. 

ENERGIANKÄYTÖN JAKAUMA 
SUOMEN ASUNTOKANNASSA 2030 

286 kWh/as-m2,a 
(= 13 300 kWh/as.,a) = 100 %
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ENERGIANKÄYTÖN JAKAUMA 
SUOMEN ASUINYMPÄRISTÖSSÄ 2030 
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(= 24 500 kWh/as.,a) = 100 %
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Kuvio 3.9 Asuinympäristön energiakulutuksen jakauma energiamuodon ja elä-
mänkaarin mukaan – Perusura
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Kuvio 3.10 Asuinympäristön energiakulutus per kuntatyyppi vuosina 2000 ja 
2030 kWh/asunto-m2



34 Perusuran kuvaus

Energiankulutus asuinalueilla (kannassa) 2000 ja 2030 
kuntatyypeittäin, kWh/asukas,a
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Kuvio 3.11 Asuinympäristön energiakulutus per kuntatyyppi vuosina 2000 ja 
2030 kWh/asukas

Vedenkulutus laskee asuntokannassa nykyisestä noin 1 500 l/asunto-m2 vuodessa 
runsaaseen 1 000 l/asunto-m2 vuodessa eli vajaat 48 m3/asukas. Vähennys on 
yhteensä vuositasolla noin 36 mrd. litraa eli noin 36 milj. m3. Jätevesien määrä 
seuraa vedenkulutusmääriä. Vuorokautta ja asukasta kohti laskettuna kulutus las-
kee nykyisestä noin 155 litrasta noin 130 litraan vuoteen 2030 mennessä. Asun-
toneliötä kohti laskettuna kulutus laskee vielä voimakkaammin johtuen asumis-
väljyyden kasvusta. Asuinympäristömallissa vedenkulutuksen oletetaan alenevan 
suurin piirtein nykyisellä, aika hiljaisella vauhdilla. Tämä johtuu siitä, että sääs-
töpotentiaalista suuri osa on jo käytetty viime 10-20 vuoden aikana vesikalustei-
den ominaiskulutusten laskiessa ja kuluttajien säästömotivaation noustessa 
kasvavien kustannusvastaavuutta lähestyneiden vesi- ja jätevesimaksujen vuoksi. 

Jätteiden määrä on noin 400kg/asukas vuodessa eli vajaat 9 kg asuntoneliötä koh-
ti. Rakennusjätteiden määrä on näiden lisäksi noin 20 kg/asunto-m2 vuodessa. 
Asuinympäristömallissa jätteiden määrässä ei ole oletettu muutoksia per asunto-
m2, jolloin asumisväljyyden kasvu lisää jätteiden määrää asukasta kohti. 

3.3 Kestävän kehityksen tilanne perusurassa 

Mallikehikossa lasketaan kulutuksen aiheuttamat typpi-, fosfori- ja hiilidioksidi-
päästöt. Luvut sisältävät sekä kuluttajien toiminnasta johtuvat välittömät päästöt 
(autoilu, talokohtainen lämmitys, jätteet) että kulutuksen vaatimasta tuotannosta 
johtuvat välilliset päästöt. Alla esitettävissä luvuissa eivät siis näy viennistä joh-
tuvat päästöt. 
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Kaikkien muiden paitsi ammoniakin (NH3) kokonaispäästöt kasvavat. Fosfori-
päästöt eivät kasva paljon. Toisaalta jos tarkastellaan, miten ekotehokkuus kehit-
tyy, päästöjen kehitystä voidaan tulkita eri tavoin. Päästöt per henkilö (kuvio 
3.13) kasvavat, mutta päästöt per euro (kulutusmeno) vähenevät (kuvio 3.14), 
mikä näyttää selvästi suhteellisen ja absoluuttisen ekotehokkuuden välisen eron.

Välillisten verojen kertymä kasvaa vuodesta 2005 vuoteen 2030 74 %, eli jonkin 
verran enemmän kuin kulutusmenot (71 %). Joukkoliikenteen menot kasvavat 
vain 18 %. Tuottavuuskehityksen, palkkakehityksen ja energiahinnan nousun 
perusteella joukkoliikenteen kustannustaso kasvaa 5 % - 7 % enemmän kuin koti-
talouksien joukkoliikennemenot. Tästä voidaan päätellä, että perusurassa joukko-
liikenteen palvelutaso heikkenee.

Kulutuksen vaatiman tuotannon työllisyys kasvaa noin 21.000 työpaikalla. Koti-
talouksien lisämenot kohdentuvat suhteellisen paljon palveluihin. Toisaalta täy-
tyy ymmärtää, että yleisestä kehityksestä johtuen, talouden vientisektoreiden 
työllisyys heikkenee samansuuruisesti.
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Kuvio 3.12 Kulutuksesta johtuvat typpi-, fosfori- ja hiilidioksidipäästöt vuosina 
2005 ja 2030 (typpi ja fosfori: kilotonnia; hiilidioksidi: megatonnia) 
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Kuvio 3.13 Typpi-, fosfori- ja hiilidioksidipäästöt per henkilö vuosina 2005 ja 
2030 (typpi ja fosfori: kiloa; hiilidioksidi: tonnia) 
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Kuvio 3.14 Typpi-, fosfori- ja hiilidioksidipäästöt per euro vuosina 2005 ja 2030 
(typpi ja fosfori: kiloa; hiilidioksidi: tonnia) 

Kuvioissa 3.12 – 3.14 esitettyihin ekotehokkuuden muutoksiin liittyy kolme pää-
tekijää: (1) teknologian kehitys, (2) väestön (tai kotitalouksien määrän) kasvu ja 
(3) taloudellinen kasvu8. Kuvioissa 3.15 – 3.16 esitetään näiden vaikutukset erik-
seen. Ensin tarkastellaan (ympäristö)teknologian vaikutusta. Seuraavaksi lisätään 
tarkasteluun väestönkasvun vaikutus. Lopuksi tarkastellaan vielä edellisten lisäk-
si taloudellisen kasvun vaikutusta. Kokonaisvaikutus on nähtävissä kuvioissa 
3.12 – 3.14. Odotetusti puhtaan teknologian vaikutus nostaa ekotehokkuutta sekä 
                                             
8 . Yhdyskuntarakennetta ei ole otettu huomioon, mutta se on kuitenkin neljäs tärkeä tekijä. 
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per asukas että per euro. Kotitalouksien lukumäärän kasvu vähentää teknologian 
vaikutusta ekotehokkuuteen per asukas mitattuna, mutta on neutraali laskettaessa 
per euro, koska menot per asukas eivät kasva. Jos oletetaan, että talous kasvaa 
nopeammin kuin päästöjen määrä, niin ekotehokkuus per euro paranee, kun taas 
ekotehokkuus per asukas huononee. Ilmeisesti talouskasvu suosii vähäpäästöisiä 
sektoreita ja siksi päästöjen intensiteetti vähenee. Kuitenkin myös vähäpäästöi-
nen tuotanto kasvattaa päästövolyymiä ja siksi ekotehokkuus per asukas ei ko-
hoa. Näiden trendien erot tiivistävät absoluuttisen ja suhteellisen ekotehokkuuden 
välisen dilemman ja siihen liittyvät vaatimukset politiikan tiukkuudesta. 
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Kuvio 3.15a Ekotehokkuus per asukas (päästöjen perusteella) - teknilliset muu-
tokset 2005-2030, vuoden 2005 väestö ja talous
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Kuvio 3.15b Ekotehokkuus per euro (päästöjen perusteella) - teknilliset muutok-
set 2005-2030, vuoden 2005 väestö ja talous 
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Kuvio 3.16a Ekotehokkuus per asukas (päästöjen perusteella) - Tekniset muu-
tokset ja väestön muutokset vuodesta 2005 vuoteen 2030, vuoden 2005 talous 
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Kuvio 3.16b Ekotehokkuus per euro (päästöjen perusteella) - Tekniset muutokset 
ja väestön muutokset vuodesta 2005 vuoteen 2030, vuoden 2005 talous 

3.4 Vaihtoehtoskenaarioiden haasteet

Perusuran demografinen kehitys ja kulutustrendit vaikuttavat heikentävästi kes-
tävään kehitykseen. Vaikka teknologia on erittäin tärkeä apuväline kestävässä 
tuotannossa ja kulutuksessa, se ei ratkaise ongelmia yksin. Esimerkiksi, kun tek-
nologia alentaa jonkin toiminnan energian ja aineiden ominaiskulutusta, niiden 
käyttö per lopputuote tulee halvemmaksi ja siksi ei päästä teknilliseen energia- ja 
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aineiden vähennyspotentiaaliin, vaan parhaimmillaankin taloudelliseen vähen-
nyspotentiaaliin. Lisäksi energian ja aineiden kulutus riippuu myös muista teki-
jöistä. Esimerkiksi, jos maankäytön ja infrastruktuurin käytön hinnoittelu ei 
vastaa varsinaisia kustannuksia, tuloksena voi olla, että etäisyydet asunnon ja 
työpaikan ja palvelujen välillä kasvavat. Sen seurauksena matkustamistarpeet ja 
liikennepolttoaineiden kulutus kasvavat voimakkaasti, vaikka liikennepolttoaine 
on kallista. Toinen asia on, että asuntojen tarjontavalikoima ei aina kohtaa kotita-
louksien toivomuksia ja sen seurauksena kotitaloudet valitsevat vaihtoehdon, jo-
ka ei ole paras mahdollinen heille itselleen eikä kestävälle kehitykselle. 

Perusuran analyysin pohjalta seuraavat trendit uhkaavat kestävää kehitystä: 

Uhat kestävälle kulutukselle: 

asumistiheyden aleneminen (yhdyskuntarakenne hajautuu) 

o  vaikutukset lämmitykseen 

o vaikutukset liikkumiseen ja auton omistukseen 

kotitalouksien lukumäärän kasvaminen ja jäsenmäärän väheneminen (sa-
ma väestökoko tarvitsee enemmän asuntoja) 

asumismuoto ja lämmitysmuoto (sähköistäminen) 

autokannan kasvu 

joukkoliikenteen palvelutaso ja kannattavuus heikkenevät yhdyskuntara-
kenteen hajautumisen seurauksena 

kulutuksen kasvu ohjautuu osittain edelleen sektoreille, joilla on keski-
määräistä suuremmat päästöt 

väestön rakennemuutoksen sosiaaliset haasteet (mm. maaseudun vanhus-
väestö).
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4. Tapaustutkimukset 

4.1 Tapaustutkimusten tavoitteet ja toteutus 

Tapaustutkimusten tavoitteena oli tutkia tiettyjen ekotehokkaiden palveluita kos-
kevien kulutusinnovaatioiden edellytyksiä ja hyväksyttävyyttä eri elämänvaihetta 
elävien kuluttajien arkielämän kannalta. Tapaustutkimuksiin valittiin kaksi kulu-
tuksen suuntautumisen kannalta keskeistä ryhmää, kehyskuntiin pientaloon 
muuttavat lapsiperheet ja senioritaloihin muuttavat ikääntyneet. Näistä ensim-
mäisen ryhmän voidaan ajatella edustavan hajautunutta asumistapaa ja toisen 
keskitettyä asumistapaa. Tarkoituksena on tutkia, miten palvelut tulisi järjestää 
toisaalta hajautuneessa asumismallissa ja toisaalta keskitetyssä asumismallissa, 
jotta ne tukisivat ekotehokkuuden edistymistä. Tapaustutkimuksesta saatuja tu-
loksia käytettiin tulevaisuuden kulutusta koskevien skenaarioiden laatimiseen, 
joita hyödynnettiin koko kansantaloutta koskevassa mallinnustyössä. 

Nykyisin runsas puolet väestöstä kuuluu lapsiperheisiin. Viime vuosikymmenen 
aikana yhä useampi perheistä on muuttanut pientaloon ja 2000-luvun alussa yh-
den tai kahden perheen pientalossa asuikin jo runsas 60 prosenttia lapsiperheistä. 
Lapsiperheiden elämäntapojen ja kulutustapojen vaikutuksia ekotehokkuuteen on 
kiinnostavaa tutkia siinäkin mielessä, että lapsiperheiden ostovoima eri väestö-
ryhmistä on kaikkein suurin. Vaikka väestön ikääntymisen seurauksena lapsiper-
heiden lukumäärä ja osuus kaikista kotitalouksista vähenee, arvioidaan yli 
kahden hengen talouksia vuonna 2030 olevan lähes 550 000, mikä on edelleen 
vajaa viidennes kaikista talouksista. Näiden talouksien jäsenmäärä on tuolloin 
noin kaksi miljoonaa, joten ekotehokkuuden kannalta on merkityksellistä, minkä-
laisia elämäntapavalintoja näissä talouksissa tehdään. Myös seniorikansalaisten 
merkitys tulevaisuuden kulutuksen suuntautumiseen tulee olemaan merkittävä, 
koska ryhmän koko ja ostovoima kasvavat tulevaisuudessa. Nykyisinkin vähin-
tään 55 vuotta täyttäneitä on noin 30 prosenttia koko väestöstä. Vuonna 2030 
seniori-ikäisten lukumäärä on arviolta runsaat kaksi miljoonaa henkilöä, lähes 40 
prosenttia koko väestöstä. 

Tapaustutkimuksissa tarkasteltiin lapsiperheiden ja senioreiden kiinnostusta 
omaksua ekotehokkuutta edistäviä sosiaalisia innovaatioita, jotka liittyvät asumi-
sen ja arkielämän uudelleenjärjestelyyn erityisesti palvelujen ja tieto- ja viestintä-
teknologian avulla (vrt. Schmidt-Bleek 2000; Schmidt-Bleek ja Lehner 1999; 
Halme ym. 2004). Tarkempaan tarkasteluun valittiin innovaatioita, joista voidaan 
muodostaa toistensa ekotehokkuuspotentiaalia tukevia yhdistelmiä, tai jotka voi-
vat liittyä erilaisiin elämänvaiheisiin tai elämäntaparatkaisuihin (taulukko 4.1). 
Ensimmäiseksi innovaatioksi valittiin palveluasuminen. Palveluasumiseen sisäl-
lytetään jo nyt käytössä oleva palvelu- ja senioriasuminen, mutta myös eri tavoin 
asunnon lähellä olevin yhteisin tiloin, tietoliikenneyhteyksin tai palveluin paran-
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nettu asuminen. Toiseksi innovaatioksi valittiin joukko kotitalouksien arkielä-
mään liittyviä palveluja, joihin sisältyy mahdollisuus edistää liikenteen tai ener-
giankulutuksen vähentämistä tai tilojen ja/tai tavaroiden tehokkaampaa ja 
järkevämpää käyttöä. Lisäksi palvelujen saatavuus asunnon lähellä estää sen, että 
uudet palvelut lisäisivät liikennemääriä verrattuna kotona tuotettaviin palvelui-
hin. Kotitalouksien arkeen liittyvien ulkopuolisten palvelujen käytön lisääntymi-
nen voi tukea energia- ja materiaali-intensiivisyyden vähentymistä. Kolmanneksi 
innovaatioksi valittiin etätyö ja -läsnäolo. Etätyö on pitkään esillä ollut vaihtoeh-
to liikennemäärien vähentämiseksi ja mahdollisesti myös tilankäytön tehostami-
seksi. Sillä voi olla tärkeä merkitys erityisesti hajautuvan yhdyskuntarakenteen 
haittavaikutusten estämisessä.

Taulukko 4.1 Tarkasteluun valitut kulutusinnovaatiot

Palveluasuminen Asumiseen ja kotitalouksien 
arkeen liittyvät palvelut 

Etätyö ja -läsnäolo 

Palvelutalot, se-
nioritalot

Palvelukorttelit 
ja -alueet (yhteistilat, 
asuinalueen lähipal-
velut)

Tietoliikenneyh-
teydet

Verkkokauppa ja -asiointi
Ateriapalvelut  
Kodinhoito- ja hoivapalvelut 
Kuljetuspalvelut  
Tavaroiden ja välineiden 

yhteiskäyttö ja vuokraus 
Energiankulutukseen ja kiin-

teistöön liittyvät palvelut 

Työntekijän kotona vs. 
alueellisessa etätyöpistees-
sä

Etätyö ja -asiointi osa-
na hajautunutta asumista-
paa

Molempien tapaustutkimusten tiedot kerättiin ryhmähaastatteluilla ja lomake-
kyselyllä. Lapsiperheitä koskeva tiedonkeruu toteutettiin kesällä 2004. Haastatte-
luihin osallistui yhteensä 24 henkilöä ja kyselyn palautti 17 perhettä (Ahlqvist 
ym. 2004). Senioreita koskeva tiedonkeruu toteutettiin vuodenvaihteen 2004-
2005 molemmin puolin, ja haastatteluihin osallistui 35 henkilöä, joista lomak-
keen palautti 21 henkilöä (Ahlqvist ym. 2005). Molempien ryhmien haastatteluis-
ta on tehty litteraatiot ja kyselytiedoista yhteenvetotaulukot. Haastattelu- ja 
kyselyaineiston lisäksi kerättiin dokumenttiaineistoa (mm. tilastoja, paikallisleh-
tiä, pohjapiirroksia) ja tapaustutkimusten aineistoa on vertailtu ja täydennetty 
muiden samaa aihepiiriä koskevien tutkimusten tuloksilla (mm. Halme ym. 2004; 
Savonen 2004; Özer-Kemppainen 2005; Hynynen 2005). Tapaustutkimuksista on 
myös erilliset työselosteet, joista käy tätä raporttia tarkemmin ilmi niiden toteutus 
sekä saadut tulokset (Ahlqvist ym. 2004a; Ahlqvist ym. 2005). Lisäksi, koska 
halusimme selvittää tarkemmin etätyön vaikutusta kehyskunnissa asuvien lapsi-
perheiden liikkumiseen, aiheesta tehtiin erillinen pienimuotoinen haastattelutut-
kimus (Leino 2005). 
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4.2 Tuloksia pientaloasumisen tapaustutkimuksesta 

Tapaustutkimuksena pientaloissa asuvat lapsiperheet edustavat hajautunutta 
asumismuotoa ja etenkin lapsiperheiden lisääntyvää muuttoa kaupunkien kehys-
kuntiin. Tämä ilmiö johtuu erityisesti pääkaupunkiseudun asuntojen hintojen 
noususta ja kehyskuntien paremman pientalotonttien tarjontatilanteesta (Kytö 
2002). Laajan kyselytutkimuksen mukaan (Kortteinen ym. 2005) pääkaupunki-
seudun asukkaista 79 % haluaisi mieluiten asua pientalossa, ja asuinalueen toi-
vottavina ominaisuuksina korostuvat liikenneyhteyksien ja palvelujen ohella 
alueen rauhallisuus ja turvallisuus, ulkoilumahdollisuudet, luonnonläheisyys ja 
pientalovaltaisuus. Etenkin lapsiperheiden asumisympäristöön liittyvät arvostuk-
set ovat myös muuttuneet. Muuttohalukkaat lapsiperheet kaipaavat suurempaa ja 
paremmin varusteltua asuntoa, alhaisempia kustannuksia sekä nykyistä parempaa 
kasvuympäristöä lapsilleen. Kortteinen ym. (2005) toteavatkin, että sosiaaliset ja 
kulttuuriset syyt, kuten asuinalueen koettu rauhattomuus, ovat uusi asumistoivei-
siin vaikuttava ilmiö, jota ei tähänastisessa kaupunkisuunnittelussa ole osattu ot-
taa huomioon.  

Lapsiperheiden haastattelut tehtiin kolmella paikkakunnalla. Kirkkonummen 
Veikkola ja Mäntsälä ovat erittäin voimakkaasti kasvavia pääkaupunkiseudun 
kehyskuntia, kun taas Asikkalan Kurhila on uusia asukkaita houkutteleva kylä 
Lahden seudulla. Veikkolasta ja Mäntsälästä tutkimukseen osallistui kummasta-
kin kahdeksan kotitaloutta, ja Kurhilassa haastateltiin kolmen kotitalouden edus-
tajia. Haastateltuihin otettiin yhteyttä kylä- ja asukasyhdistysten kautta, joten 
osallistujat olivat pääosin asuinalueen aktiivisia ja sosiaalisesti verkostoituneita
asukkaita.

Haastatellut edustivat kasvavaa lapsiperheiden joukkoa, jotka muuttavat kaupun-
kien kehyskuntiin luonnonläheisyyden ja lasten hyvän kasvuympäristön vuoksi. 
Monia oli kannustanut muuttoon myös asumisen korkea hinta pääkaupunkiseu-
dulla sekä tilavamman asunnon tarve. Kylämäisyyttä ja luonnonläheisyyttä sekä 
sosiaalista ympäristöä arvostettiin, osaa oli myös houkutellut mahdollisuus itse 
tekemiseen ja oman asuinympäristön laittamiseen. Useimmat olivat suhteellisen 
tyytyväisiä myös uuden asuinpaikkakuntansa palvelutasoon, joskin julkiset pal-
velut puhuttivat nopeasti kasvaneilla alueilla. Asukasyhdistysten kautta asukkaat 
myös itse tuottivat aktiivisesti palveluja (lastenhoito, ympäristönhoito, vapaa-
aika). Tietotekniikan avulla palveluvalikoimaa on voitu laajentaa (esimerkiksi 
verkkopankki), ja jotkut odottivat tietotekniikan tuovan tulevaisuudessa yhä 
enemmän palveluja myös kauempana asuvien ulottuville. Kaikilla tutkimukseen 
osallistuneilla perheillä oli käytössään auto, monilla kaksikin, ja useimmat kävi-
vät töissä pääkaupunkiseudulla.

Kulutustavoiltaan perheissä oli sekä urbaanisti että maaseutumaisesti suuntautu-
neita kuluttajia. Osa perheistä arvosti yksilöllisiä ja monipuolisia kaupunkien 
tarjoamia kulutusmahdollisuuksia. Koska perheiden vanhemmista useimmat kä-
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vivät työssä Helsingissä tai muussa isossa keskuksessa, hankinnat oli helppo suo-
rittaa työmatkojen yhteydessä. Pienillä paikkakunnilla tai maaseudulla asuttaessa 
suhtautuminen kulutukseen saattaa kuitenkin muuttua. Ryhmäkeskusteluissa ko-
rostettiin yleisesti sitä, miten erityisesti lasten osalta kulutuksen näyttävyyden 
merkitys on vähentynyt Helsingistä muuton seurauksena (ero ilmenee myös tilas-
tollisessa aineistossa, Ahlqvist 2004).

Ekotehokkuuden kannalta kehyskuntiin muuttaneiden perheiden arkielämän käy-
tännöissä ja kulutustavoissa ongelmallista on liikkumisen riippuvuus yksityisau-
ton käytöstä työ- ja asiointimatkoilla sekä kasvanut asuinpinta-ala. Perheet 
olivatkin pyrkineet kehittämään erilaisia ratkaisuja mm. alentaakseen näistä joh-
tuvia kustannuksia. Työmatkaliikkumisessa jotkut olivat kokeilleet kimppakyy-
tiä, jotkut tekivät etätyötä, asiointimatkoja keskitettiin jne. Erilaisin lämmitys-
ratkaisuin oli pyritty sähkön kulutuksen alentamiseen. Joissain uudehkoissa 
taloissa lämmitystapana käytettiin maalämpöä ja erityisen yleistä oli korvata säh-
kölämmitys osittain puulämmityksellä. Pientaloasumiseen näyttikin liittyvän 
oleellisesti lämmityspuun hankinta ja halkojen teko. Myös puutarhaviljely, mar-
jojen keräily ja kalastus olivat suosittuja vapaa-ajan viettomuotoja.

Valitsemistamme ”ekotehokkaista palveluinnovaatioista” eniten kiinnostusta he-
rättivät henkilökohtaiset palvelut, sähköiset palvelut, yhteiset tilat sekä tavaroi-
den yhteiskäyttö ja vuokraus (taulukko 4.2). Henkilökohtaiset palvelut (mm. 
lastenhoito ja kodinhoito) kiinnostivat useimpia. Esimerkiksi lapsille kaivattaisiin 
iltapäivätoimintaa ja kotitöihin käytettäisiin mielellään ulkopuolista apua, jos 
siihen olisi varaa. Haastateltavien paikkakunnilla olikin ideoitu erilaisia ratkaisu-
ja, kuten yhteisen lastenhoitajan palkkaamista, kyläpalvelupistettä ja kylätalkka-
ritoimintaa, mutta ideat olivat kaatuneet erilaisiin käytännön järjestelyongelmiin. 
Kunnan ja asukkaiden yhteistyö ja erilaisten yhteistoiminnallisten foorumien löy-
täminen nähtiin keskeisinä toiminnan edellytyksinä. 

Yhteisistä tiloista eniten kiinnostusta herättivät harrastus- ja kokoontumistilat. 
Erityisesti kotona työskentelevät kaipasivat paikkaa, jossa tavata muita aikuisia 
ja jossa olisi lapsille omaa toimintaa. Tällaista toimintaa olikin kehitetty mm. 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) perhekahvilan yhteydessä. Muita yh-
teisiä tiloja haastatellut lapsiperheet eivät yleensä kaivanneet sillä vuokrattavia 
juhlahuoneistoja ja rantasaunoja paikkakunnilla on ennestään. Tavaroiden yh-
teiskäyttö herätti runsaasti keskustelua ja kommentteja puolesta ja vastaan. Joita-
kin kiinnosti ajatus harvemmin käytettävien laitteiden – varsinkin pientaloissa ja 
rakentamisessa tarvittavien välineiden kuten lumilingon, peräkärryn ja oksasilp-
purin – sekä harrastusvälineiden yhteiskäytöstä. Toiset taas katsoivat, että sellai-
nen ei sovi ”suomalaiseen mentaliteettiin” eikä varsinkaan omakotiasujalle. 
Suurimpana ongelmana pidettiin yhteiskäytön järjestämistä. Kaupalliset palvelut 
ovat kalliita, omatoimiset järjestelyt taas vaivalloisia. Vastuunjakoon ja yhteis-
käytön järjestämiseen tarvittaisiin uudenlaisia, toimivia ratkaisuja. 
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Taulukko 4.2. Ekotehokkuutta edistävien innovaatioiden vastaanotto pientalois-
sa asuvien lapsiperheiden joukossa

Kiinnostus Syitä mielenkiintoon 
tai sen puutteeseen 

Sovelluksia Edellytyksiä

Henkilö-
kohtaiset
palvelut

paljon kiin-
nostusta ja 
keskustelua

lapsille kaivataan 
iltapäiväkerhotoimin-
taa,
vaihtoehto naapu-
riavulle, kotitöiden 
jakaminen 
myös pihanhoito kiin-
nosti joitakin 

”kyläpiika”, kyläpalve-
lupiste
”kylätalkkari” -toiminta 

sopivien tilojen puute,
kunnan byrokratian 
purkaminen, 
riittävästi kiinnostu-
neita ja aktiiveja, 
foorumi kodinhoi-
toavun saamiseksi, 
palvelujen hinta 

Sähköiset
palvelut:
Etätyö  

suhtautumi-
nen myönteis-
tä, kaikille ei 
mahdollista

työn ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen,
pitkät työmatkat, 
sosiaalisten suhteiden 
puuttuminen, työ-
rauha

etätyöpiste tilapäiseen 
käyttöön, hyvät Inter-
netyhteydet ja faksi 

työnantajan hyväk-
syntä, 
töiden järjestely, val-
vonta, tasavertaisuus, 
työsuhteen vakaus, 
tietotekniikka, verk-
kopalvelut

Sähköiset
palvelut:
Verkko-
kauppa- ja 
asiointi

kiinnostaa
periaatteessa 
aika monia 

heräteostokset jäisivät 
pois,
voi säästää aikaa ja 
rahaa, vaivannäköä, 
halutaan valita itse, 
kokeilla uusia, hyö-
dyntää tarjoukset 

voisi kerran viikossa 
tilata peruselintarvik-
keita,
jäätelöautosta voisi 
saada muitakin pakas-
teita,
tuotteita voisi tilata 
kylän kioskiin 

palvelu saa maksaa 
hiukan, ei saa nostaa 
tuotteiden hintoja, 
laatu ei saa kärsiä, 
tuotteiden oltava tuo-
reita

Yhteiset
tilat

harrastus- ja 
kokoontumis-
tiloista paljon 
kiinnostusta 
ja keskuste-
lua, muut tilat 
eivät juuri 
kiinnostaneet

harrastus- ja kokoon-
tumistilojen puute, 
erityisesti kotona 
olevat vanhemmat 
haluaisivat päästä 
tapaamaan muita 

tila, jonne voi mennä 
”itse tekemään”, verstas 
muuntuva, olohuone-
tyyppinen monitoimiti-
la, kahvila :
eri-ikäisten kohtaamis-
paikka, lapsille toimin-
taa

asukaspohja,
sopivat tilat, 
rahoitus, hallinto, 
aktiivinen taho

Tavaroi-
den yhteis-
käyttö ja 
vuokraus

melko paljon 
kiinnostusta 
ja keskuste-
lua,
mielipiteitä
puolesta ja 
vastaan

tilansäästö,
rahansäästö, 
”ei sovi suomalaiseen 
mentaliteettiin” 

satunnaisesti käytettä-
vät, kalliit ja tilaa vie-
vät laitteet (mm. 
lumilinko, oksasilppuri, 
puutarhajyrsin), harras-
tusvälineet

yhteiskäytössä sopi-
van pieni käyttäjä-
määrä, toimiva 
vastuunjako,
vuokrauksessa hinta 
esteenä, positiivisena 
puolena taas vaivat-
tomuus 

Energia-
palvelut*

laimeaa, pai-
koittaista
kiinnostusta 

rahansäästö, ympäris-
tönsuojelu
hiukan epäluuloa 
matalaenergiaraken-
tamista kohtaan 

energiakatselmukset, 
uusiutuvien energian-
lähteiden edistäminen, 
paikalliset lämpöpalve-
lut tai lämpöyrittäjyys 

räätälöidyt, kuhunkin 
tilanteeseen sopivat 
palvelut,
asumismukavuus ei 
saa kärsiä 

* tätä kysymystä tiedusteltiin useimmilta erikseen sähköpostilla, ja laimea mielenkiintoa saattaa 
selittää tutkimusväsymys. 
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Energiapalvelut jäivät haastattelukysymysten laajuuden takia vähälle keskustelul-
le ryhmähaastatteluissa, mutta kiinnostusta niihin tiedusteltiin erikseen sähköpos-
tilla. Energiapalveluina esiteltiin energiansäästöneuvonta, energiakatselmukset, 
energiakorjaustuki, energiainvestointien rahoitus ja matalaenergiarakentaminen. 
Kyselyyn saatiin vain muutama vastaus, joten näitä havaintoja täytyy pitää vain 
suuntaa-antavina. Eniten kiinnostusta herättivät energiakatselmukset ja uusiutu-
vien energialähteiden tukeminen. Lisäksi eräässä keskustelussa nostettiin esille 
paikalliset lämpöyritykset, jotka hyödyntävät jätepuuta ja haketta paikkakunnan 
asuintalojen lämmitykseen. Näitä on Suomessa monella paikkakunnalla, mutta 
keskustelijat kaipasivat niitä lisää. Asukkaat ovat siis tietoisia omakotitalojen 
lämmityskustannuksista, mutta vaihtoehtoja, kuten matalaenergia-rakentamista, 
tunnetaan huonosti (vrt. Savonen 2004).

Etätyö olisi kohderyhmän mielestä keskeinen ratkaisu pitkiin työmatkoihin, ja se 
helpottaisi työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Kaikkien haastateltavien työ 
ei kuitenkaan sovellu etätyönä tehtäväksi; monilla ongelmia aiheuttaa myös toi-
mivien käytäntöjen puuttuminen työpaikalla. Työuran alkuvaiheessa olevat saat-
tavat pelätä etätyön vaikutusta omaan asemaansa työpaikalla. Teknisenä apuna 
etätyön tekemiseen ehdotettiin paikallista, joustavasti käytettävää etätyöpistettä, 
jossa olisi hyvät tietoliikenneyhteydet ja kokoustila. Toisena autoilua vähentävä-
nä keinona sai jonkin verran suosiota verkkokauppa ja -asiointi. Jotkut olivat 
kiinnostuneita kokeilemaan päivittäistavaroiden tilaamista Internetin kautta, mi-
käli toimivia järjestelmiä olisi tarjolla eikä palvelu nostaisi tuotteiden hintoja tai 
heikentäisi laatua. 

Pientaloasumisen tapaustutkimuksessa oli mukana vain muutamia säännöllisesti 
etätyötä tekeviä, ja siksi etätyön vaikutusta liikkumiseen on vaikea päätellä luo-
tettavasti. On myös esitetty, että etätyö ei ehkä vähennäkään liikkumista: Työ-
matkan jäädessä pois säästyy aikaa ja rahaa, joka käytetään muuhun 
liikkumiseen, ja etätyö saattaa myös yleistyessään pidentää keskimääräisiä työ-
matkoja (Heinonen 1998; 2000; Helminen ym. 2003). Hankkeen yhteydessä teh-
tiinkin erillinen etätyötä koskeva selvitys haastattelemalla yhdeksää säännölli-
sesti etätyötä tekevää, suurten kaupunkien kehyskunnissa asuvaa lapsiperheen 
vanhempaa (Leino 2005). Haastatelluista kukaan ei ollut muuttanut nykyiselle 
asuinpaikkakunnalleen etätyön vuoksi. Etätyön ansiosta haastateltavilla säästyi 
aikaa keskimäärin 1 tunti ja 40 minuuttia. Suurin osa käytti säästyneen ajan ul-
koiluun, lepäämiseen, lasten kanssa puuhailuun tai kotitöiden tekemiseen. Etä-
työpäivinä toki liikuttiin autolla esimerkiksi kauppaan tai lasten harrastuksiin, 
mutta matkat jäivät työmatkoja lyhyemmiksi. 
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4.3 Tuloksia Senioritalon tapaustutkimuksesta 

Senioritalot, joiden asunnot on tarkoitettu yli 55-vuotiaille, edustavat tässä tutki-
muksessa keskitettyä asumistapaa. Ne ovat uusi asumismuoto, joka sijoittuu pal-
velutalojen ja ”tavanomaisten” asuntojen välimaastoon. Senioriasumiselle on 
tyypillistä, että asukkaat asuvat omissa asunnoissaan, jotka voivat olla omistus- 
tai vuokra-asuntoja. Nimitys senioriasunto on yleistynyt markkinointinimikkee-
nä, mutta sillä ei ole vakiintunutta määritelmää. Useimpien mielestä oleellista 
senioriasumisessa ovat (1) esteetön rakentaminen, joka mahdollistaa asukkaiden 
toiminnan myös heidän ikääntyessään, (2) keskeinen sijainti palvelujen välittö-
mässä läheisyydessä sekä (3) yhteisöllisyys ja turvallisuus, jota tuetaan muun 
muassa yhteistiloin ja suunnitteluratkaisuin (mm. Olsbo-Rusanen & Väänänen-
Sainio 2003; Pesola 2005; Hynynen 2005). Senioritaloissa ei välttämättä ole tar-
jolla palveluja (vrt. palvelutalot), mutta joissakin on tarjolla ateriapalveluja tai 
talot on sijoitettu palvelutalon tai palvelukeskuksen läheisyyteen. Joissakin uu-
demmissa senioritaloissa tarjotaan myös palveluohjausta, jossa välitetään luotet-
tavia palveluja ja tuetaan asukkaiden omatoimista yhteistoimintaa (Kanto-
Hannula 2005).

Senioriasuntoja ovat Suomessa tuottaneet rakennuttajat, rakennusliikkeet ja 
yleishyödylliset yhteisöt ja jotkin näistä yhteistyössä. Senioritalojen lukumääräs-
tä on vaikea saada tietoja, koska niitä ei tilastoida erikseen asuntokantatilastoon 
(ks. kuitenkin arvio luvussa 4). Senioriasumiselle löytyy väestöllistä potentiaalia, 
sillä nykyisin 55 vuotta täyttäneitä on noin 1,4 miljoonaa. Kaikki suurimmat ra-
kennusliikkeet ja rakennuttajat ovatkin ryhtyneet tarjoamaan erityisiä se-
nioriasuntoja, ja aiheesta on vireillä useita tutkimus- ja kehittämishankkeita 
(Özer-Kemppainen 2005; Hynynen 2005).  

Tapaustutkimusta varten pyrimme löytämään senioritaloja hieman eri puolilta 
Suomea ja erityyppisistä kunnista. Lisäksi halusimme mukaan eri tahojen raken-
nuttamia ja ylläpitämiä senioritaloa. Aineistoon pyrittiin saaman mukaan seniori-
taloja, joiden asukkaille on kertynyt jo jonkun verran kokemusta talossa 
asumisesta. Mukana oli vapaarahoitteinen omistussenioritalo Helsingistä, Van-
huspalveluyhdistys ry:n ylläpitämä palvelutalo Puumalassa ja kaksi VVO:n 
vuokrasenioritaloa Kirkkonummella. Helsingin ja Kirkkonummen talot olivat 
suhteellisen uusia. Helsingin senioritalo oli valmistunut vuonna 1998 ja Kirk-
konummen talot vuonna 1999. Puumalan vanhustenpalvelutalo9 oli valmistunut 
10 vuotta sitten. Näiden talojen asukkaista monet olivat selvästi vanhempia kuin 
kohderyhmä, jolle senioriasuminen on varsinaisesti suunnattu, ja haastateltavien 
joukossa oli 15 yli 75-vuotiasta. Lisäksi haastateltiin myös Helsinkiin pian val-
mistuvaan, Loppukiri-nimiseen senioritaloon muuttavia Aktiiviset Seniorit ry  
-yhdistyksen jäseniä, jotka edustava tulevaa, nuorempaa ja aktiivisempaa se-
nioripolvea. Heidän itse suunnittelemansa senioritalo edustaa myös poikkeuksel-
                                             
9 Palvelutalo-nimestään huolimatta talossa ei ollut tarjolla palveluja, vaan ne hankittiin erikseen. 
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lista senioritaloa, jossa asukkaat aikovat itse tuottaa yhteistoiminnassa monia 
palveluja (taulukko 4.3). Katsaus nykyhetken senioriasumiseen osoittaa sen ole-
van erittäin monimuotoista, jota aineisto myös kuvastaa.

Taulukko 4.3. Tapaustutkimuksessa mukana olleet senioritalot

Senioritalo Yhteiset tilat Palvelut

Vapaarahoitteinen  kahvila-ravintola 

sauna

uima-allas 

pesutupa

yksityinen ravintola-kahvila, josta 

toimitettiin ruokaa myös asuntoihin,

ravintoloitsijalta myös kodinhoito-

palveluita 

VVO kerhohuone 

sauna

pesutupa (puuttui toisesta 

rakennuksesta)

lähellä sijaitseva palvelukeskus: 

ruokailu, lehdet, tietokone ym. 

Yhdistys kerhohuone 

sauna

pesutupa

ei palveluita 

Aktiivisten seniorien 

Loppukiri-talo

keittiö ja ruokasali 

kirjasto

toimisto 

kaksi saunaa 

liikuntasali 

pesutupa

kaksi vierashuonetta 

asukkaat tuottavat itse palvelut, 

mm.: yhteisruokailu, talonmies- ja 

turvapalvelut, tietoverkko, liikunta-

palveluja ja virkistystilaisuuksia 

Monien haastateltavien muutto senioritaloon liittyi aiemman asunnon puutteisiin 
tai sen sopimattomuuteen nykyiseen elämäntilanteeseen. Osa oli muuttanut se-
nioritaloon pien- tai rivitalosta ja tällöin muuton syynä oli nimenomaan helpompi 
asumismuoto, kun voimat eivät enää riitä oman talon ja puutarhan kunnostustöi-
hin. Kerrostalosta muuttaneista osa vältti edelliseen asuntoon tulossa oleva re-
montin muuttamalla uuteen taloon. Myös hissin tarve mainittiin keskeiseksi 
syyksi muuttaa. Osalle haastateltavista esteetön ympäristö oli tärkeä syy muuttaa 
senioritaloon. Palvelujen läheisyyttä ja saavutettavuutta pidettiin erittäin tärkeä-
nä.
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Suurella osalla asuinpinta-ala pieneni muuton seurauksena. Aikaisempien asunto-
jen keskineliömäärä oli 68m², kun se uusissa senioritalon asunnoissa oli keski-
määrin 54m². Yleisesti haastateltavat olivat tyytyväisiä asumiseensa seniori-
talossa, vaikka ongelmiakin oli asuntojen ja rakennusten suunnittelussa sekä pal-
velujen saatavuudessa. Esimerkiksi helsinkiläisessä senioritalossa asukkaat olivat 
pettyneitä, koska alun perin talon oli tarkoitus olla ”täyden palvelun” talo, jossa 
olisi ollut tarjolla mm. terveydenhoitopalveluja. Liikkumisen ja arkisten toimin-
tojen kannalta taloissa oli myös ongelmia. Yhteisten tilojen puute tai niiden käy-
tön joustamattomuus sekä organisaattoreiden vähäisyys rajoittivat asukkaiden 
välistä yhteistoimintaa. Pääsääntöisesti haastateltavat olivat kuitenkin taloihinsa 
tyytyväisiä. Erityisenä tyytyväisyyden aiheena mainittiin sijainti lähellä palveluja 
ja hyvät kulkuyhteydet.  

Asukkaiden välinen yhteydenpito ja keskinäinen avunanto koettiin turvallisuutta 
ja viihtyvyyttä edistäviksi tekijöiksi. Joissakin taloissa oli hyvin vilkasta yhteis-
toimintaa ja naapuriapua. Ikääntyneemmille senioreille oli vaikea sitoutua orga-
nisoituun yhteistoimintaan, kuten säännöllisesti kokoontuviin harrastuspiireihin, 
ja jotkut suunnitelmat olivatkin kaatuneet osallistujien vähyyteen. Puuhaihmisten 
puute olikin syynä esimerkiksi yhteistilojen vähäiselle käytölle joissakin taloissa. 
Järjestäytyneen yhteisöllisyyden sijaan asukkaat näyttivät suosivan pienten ryh-
mien tai ystävysten yhteydenpitoa ja epävirallista apua. 

Innovaatiot, joista seniorihaastateltavien kanssa keskusteltiin, liittyivät palvelui-
den saatavuuden parantamiseen teknologian avulla, asuintalossa tai lähistöllä 
olevien yhteisten tilojen ja henkilökohtaisten palveluiden käyttöön, tavaroiden 
vuokraukseen tai lainaukseen sekä neuvontapalveluihin. Taulukossa 4.4 on yh-
teenveto näiden herättämästä kiinnostuksesta. 



Tapaustutkimukset 49

Taulukko 4.4. Suhtautuminen ekotehokkaisiin palveluinnovaatioihin

Kiinnostus Syitä mielenkiintoon 
tai sen puutteeseen 

Sovelluksia Edellytyksiä

Henkilö-
kohtaiset
palvelut

jonkin verran 
käyttöä ja 
paljon kiin-
nostusta

osa haluaa tehdä itse, 
mutta tarve lisääntyy 
myöhemmin 

kodinhoitajien kiire ja 
tehtävien rajaaminen 

laatu ja hinta ongel-
mana

luotettavuudesta ja 
joustavuudesta huono-
ja kokemuksia 

ravintola tai ruokala 
samassa talossa tai 
lähellä, ruoan tilaami-
nen kotiin, kotipalvelu 

yksityinen tai kunnalli-
nen kodinhoitaja, koti-
sairaanhoitaja 

talon ravintolan pitäjä 
tarjoaa myös kotipalve-
luita

naapuriapu, kimppa-
kyydit 

palvelun laaja-
alaisuus tärkeää 

saatavuus ja kan-
nattavuus-
ongelmat 
ratkaistava

luotettavan, jous-
tavan ja eettisen 
palvelun järjes-
täminen 

Yhteiset
tilat

kiinnostaa
periaatteessa 
aika monia 

osalla  oma sauna ja 
pesukone, osalla ei 

tilaa omassa asunnos-
sa vähän 

harrastus- ja kokoon-
tumistilojen tarve 

harrastustoiminnasta 
puuttuu puuhaihmisiä 

sauna, pesutupa, uima-
allas,  ravintola/ruokala, 
aulapalvelu, terveyden-
hoitotila,

kerhohuone, 
kuntosali,
paikka esim. kangas-
puille ja nikkarointiin 

tilojen käytön 
joustavuus

varausjärjestel-
män pitää olla 
helppo ja jousta-
va

sopivat tilat 

aktiivinen taho 

Sähköiset
palvelut

vanhempien 
senioreiden
suhtautumi-
nen varauk-
sellista, vain 
osa käyttää 

yhteinen PC olisi 
”hyötykapistus” 

osa ei kokenut tar-
peelliseksi, epäilyjä 
omista kyvyistä 

yhteinen PC ja työpiste käytöltään riittä-
vän yksinkertai-
nen,

käytön opastus ja 
tuki

Älykoti on kiinnostus-
ta, joillakin 
myös koke-
musta 

etenkin turvalaitteisiin 
ja apuvälineisiin tar-
vetta

ongelmana kalleus, 
kaikkia vaihtoehtoja 
ja mahdollisuuksia ei 
tunneta

kaikkialla toimiva tur-
varanneke,

itsestään sammuvat 
sähkölaitteet

oviautomaatio, kulun-
valvonta

tiedotusta,

taloudellinen tuki 

huomioon jo 
suunnittelu- ja 
rakennusvaihees-
sa

Tavaroi-
den yh-
teiskäyttö
ja vuokra-
us

jonkin verran 
kiinnostusta, 
myös vastus-
tusta

mahdollisuus päästä 
omista tavaroista 
eroon, tilanpuute 
omassa asunnossa 

omista tavaroista ha-
lutaan pitää kiinni 

tuotteita ei ole suunni-
teltu yhteiskäyttöön 

yhteinen kirjasto, PC, 
pesukone, kuivaus-
kaappi, kuntopyörä, 
soutulaite, kävelysau-
vat, työvälineet, liik-
kumista helpottavat 
apuvälineet

pyörätuoli, rollaattori , 

riittävästi sopivia 
tiloja, laitteiden 
käytön opastus ja 
kunnossapito

tiedotusta vuok-
rauspalveluista
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sopiviksi (esim. suk-
set)

yhteisistä ei kukaan 
pidä huolta, vuokraus 
ja lainaus monimut-
kaisia

kuntopyörä terveyskes-
kuksesta

Neuvonta-
palvelut

paljon kiin-
nostusta

viranomaiset eivät 
oma-aloitteisesti kerro 
palveluista

paljon palveluita ja 
apuvälineitä tarjolla, 
mutta niistä ei saa 
tietoa

kyselyt, jonka perus-
teella palveluja tuotet-
taisiin

yhteiskäyntejä samaan 
taloon

yhteiskunnan 
organisoimat ja 
koordinoimat 
neuvontapalvelu 

Kiinnostus palveluihin riippui haastateltavien iästä ja omasta toimintakyvystä. 
Ikääntyneimmät olivat luonnollisesti eniten kiinnostuneita henkilökohtaisista ko-
dinhoito- ja hoivapalveluista. Tavaroiden vuokraus tai yhteiskäyttö epäilyttivät ja 
vanhimpia senioreita ei kiinnostanut niinkään uusien tavaroiden käyttöön saami-
nen kuin vanhoista tavaroista eroon pääseminen. Nuoremmat olivat kiinnostunei-
ta myös yhteisistä tiloista ja tavaroista ja kaipasivat keskinäistä yhteistoimintaa. 
Kaikissa taloissa oli yhteisiä tiloja, mutta niiden käyttöön toivottiin lisää jousta-
vuutta. Tilat olivat enimmäkseen erikseen varattavia tai erillisellä avaimella lukit-
tuja, joten niiden käyttö edellytti erityisten tilaisuuksien järjestämistä. Suosituinta 
yhteistoimintaa oli spontaani yhdessä tekeminen ja oleskelu, eikä tälle aina ollut 
sopivia tiloja. 

Vähiten kiinnostusta herättivät sähköiset palvelut, mikä johtui siitä, etteivät van-
hemmat seniorit tunne niiden tarjoamia mahdollisuuksia eivätkä luota omiin ky-
kyihinsä oppia käyttämään niitä. Ero nuorempiin, Aktiivisiin Senioreihin, on 
tässä suhteessa suuri, koska he olisivat halunneet taloonsa huomattavasti nykyis-
täkin enemmän tietoteknisiä ratkaisuja. Tässä asiassa on todella suuri ero niiden 
välillä, jotka ovat käyttäneet uusinta tietotekniikkaa työssään sekä niiden, jotka 
ovat jääneet eläkkeelle mahdollisesti kymmeniä vuosia aikaisemmin.  

Case-tutkimuksen tuloksena todettiin, että senioritalo on jo sinällään ekotehokas 
palveluinnovaatio. Ekotehokkuutta edistävät asukkaiden pienentynyt asuinpinta-
ala ja aiempaa energiatehokkaampi asumismuoto, vähäisempi kestotavaroiden 
määrä sekä vähäisempi henkilöautolla liikkuminen. Ekotehokkuus ei kuitenkaan 
ole ensisijainen syy senioritalojen kehittämiselle tai niihin muuttamiselle. Se-
nioritalot parantavat asukkaidensa elämän laatua ja arkielämän sujumista monin 
tavoin. Kaikissa tutkituissa senioritaloissa oli paljon yksittäisten asukkaiden vä-
listä epävirallista yhteistoimintaa ja huolenpitoa. Asumisen helppous, palvelujen 
läheisyys ja naapuriapu olivat asukkaille tärkeimmät senioriasumisen myönteiset 
piirteet. Senioritalo-konseptia tulisi kuitenkin kehittää edelleen sekä ekotehok-
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kuuden että asukaslähtöisyyden ja tilojen ja palvelujen käytön joustavuuden suh-
teen. Seuraavassa jaksossa esitetäänkin joitakin ehdotuksia tutkimiemme sosiaa-
listen innovaatioiden kehittämiseksi.  

4.4 Ehdotuksia innovaatioiden kehittämiseksi 

Henkilökohtaiset palvelut vaikuttavat myönteisesti kotitalouksien ekotehokkuu-
teen, mikäli ne (1) muuttavat kulutuksen rakennetta palveluvaltaisemmaksi tai 
(2) edistävät ammattimaista ja ympäristöä säästäviä toimintatapoja tai (3) edistä-
vät tavaroiden yhteiskäyttöä. Henkilökohtaisten palvelujen energia- ja materiaali-
intensiivisyys (MJ/eur, kg/eur) on alhainen, joten kulutuksen siirtyminen tähän 
suuntaan edistää kansantaloudellista ekotehokkuutta. Toisaalta henkilökohtaiset 
palvelut voivat kuitenkin lisätä liikennetarvetta, ja siksi on tärkeää, että niitä on 
saatavana asuinalueen välittömässä läheisyydessä (vrt. Halme ja Anttonen 2004).  

Henkilökohtaiset palvelut olivat myös tapaustutkimuksessa laajimmin hyväksytty 
ja toivottu palvelutyyppi. Sekä lapsiperheet että seniorit kaipasivat hoiva- ja sii-
vous- ja kiinteistönhoitopalveluja. Näissä palveluissa on selvästi runsaasti tyydyt-
tymätöntä kysyntää (vrt. Varjonen ym. 2005; Halme ja Anttonen 2004). 
Palvelujen hinta, luotettavuus, organisointi ja kannattavuus ovat keskeisiä kysy-
myksiä. Viime vuosina on syntynyt erilaisia palveluja välittäviä organisaatioita, 
mm. Elias-nettitori, jonka sertifioiduilla palveluntarjoajilla on myös perustiedot 
ekotehokkuudesta. Myös palvelujen verovähennyskelpoisuutta on kehitetty. Näi-
den myönteisten kehitysten ylläpitäminen ja niistä tiedottaminen ovatkin tär-
keimmät henkilökohtaisten palvelujen kehittämistarpeet. Henkilökohtaiset palve-
lut voisivat tarjota myös lähtökohdan kustannustehokkaiden vuokraus- ja yhteis-
käyttöpalvelujen kehittämiselle (ks. alla). 

Sähköiset palvelut vaikuttavat myönteisesti kotitalouksien ekotehokkuuteen, 
mikäli ne (1) vähentävät liikkumista tai (2) vähentävät muuta infrastruktuurin 
tarvetta tai (3) edistävät muiden palvelujen tehokkuutta ja tuottavuutta. Pientalos-
sa kaupunkien ulkopuolella asuvien lapsiperheiden osalta ekotehokkuuden kan-
nalta tärkeintä on toimivien etätyökäytäntöjen kehittäminen, koska työmatkat 
ovat usein pitkiä ja ne tehdään yleensä henkilöautolla. Etätyön tekeminen yh-
tenäkin päivänä viikossa säästäisi huomattavasti polttoainetta. Etätyökäytäntöjen 
kehittämisen kannalta tärkeintä on työelämän pelinsääntöjen kehittäminen (mm. 
valvonta, sopimuskäytännöt, etätyöntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu). Toimivan 
infrastruktuurin varmistaminen on myös tärkeää; joissakin tapauksissa paikalliset 
etätyöpisteet (tilapäiset työ- ja kokoustilat, viestintäteknologia) voisivat helpottaa 
etätyön tekemistä. Yrittäjinä toimivien henkilöiden etätyön toimivuutta voidaan 
edistää parantamalla sähköistä viranomaisasiointia. Monet sähköiset palvelut ke-
hittyvät jo omalla painollaan, mutta etätyön organisointia työtilojen ja työsuhtei-
den osalta saattaisi olla tarpeen edistää. 
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Etätyö vähentää liikkumistarvetta vain, jos muut arkipalvelut löytyvät omalta 
asuinalueelta. Ihmisillä on muitakin syitä ja tarpeita liikkua kuin työmatkat, mut-
ta parhaassa tapauksessa etätyöpäivinä liikutaan lähiympäristössä. Täten kaupun-
kikeskustojen ulkopuolella asuvien lapsiperheiden ekotehokas etätyö edellyttää 
tuekseen oman asuinalueen vetovoimaisuutta ja paikallisten palvelujen kehittä-
mistä. 

Verkkokauppa- ja asiointi kiinnosti myös osaa lapsiperheistä. Tässä yhteydessä 
saattaisi olla mahdollista kehittää liikenteellisesti järkeviä, autoilua vähentäviä 
paikallisia päivittäistavarakaupan verkkopalveluja. Senioritaloissa taas monet 
ikääntyneemmistä asukkaista suhtautuivat sähköisiin palveluihin epäillen. Tässä 
on ilmeisesti jyrkkä ero nykyisen ja tulevan seniorisukupolven välillä (Nurmela 
ja Ylitalo 2003). Koska Internet on nykyisin monen palvelun tärkein tiedotus-
kanava ja tulevaisuudessa myös käyttökanava, saattaisi olla paikallaan varmistaa, 
että ainakin Internetin käyttötaidot ja mahdollisuudet (edellyttämättä tietokoneen 
hankintaa ja käyttötaitoa) tarjottaisiin myös ikääntyneemmille senioreille (vrt. 
Tuorila 2004). Seniori-ikäiset kaipaisivat lisää tietoa myös edullisista turva- ja 
taloautomaatiopalveluista.

Yhteiset tilat vaikuttavat myönteisesti kotitalouksien ekotehokkuuteen, mikäli 
ne (1) vähentävät ratkaisevasti asuntokohtaista pinta-alan tarvetta, (2) mahdollis-
tavat yhteisiä palveluja ja tavaroiden yhteiskäyttöä tai (3) vähentävät liikkumista 
oman asuinalueen ulkopuolella. Tällaiset ratkaisut liittyvät luonnollisesti enem-
män kaupunki- ja kerrostaloasumiseen kuin harvaan, pientalovaltaiseen asumi-
seen. Senioriasuminen edustaa uutta asuntotuotantoa, jossa on runsaasti yhteisiä 
tiloja ja yksittäisten asuntojen pinta-ala on pieni. Senioritaloissa asuvat olivat 
näiltä osin tyytyväisiä asumiseensa. Myös pientalovaltaisilla alueilla oltiin kiin-
nostuneita monikäyttöisistä kokoontumis- ja harrastustiloista. Tässä tapauksessa 
yhteiset tilat eivät vähennä asuntokohtaista tilatarvetta, mutta ne saattava vähen-
tää henkilöautolla liikkumista vähän, jos ne mahdollistavat harrastamisen ja sosi-
aaliset kontaktit omalla asuinalueella. 

Yhteisten tilojen kehittämistarpeet liittyvät ennen kaikkea tilojen hallintamuo-
toon, hoitoon ja monikäyttöisyyteen. Jotta tilankäyttö olisi tehokasta, tilojen pi-
täisi olla joustavasti asukkaiden sekä julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien 
käytössä. Tapaustutkimuksissa tilojen omistajia olivat kunta tai asunto-
osake/kiinteistöyhtiöt ja tilat oli vuokrattu tai osittain luovutettu paikallisten yh-
distysten, asukkaiden tai yksityisten palveluntarjoajien käyttöön. Tilojen käytön 
joustavuutta tulisi lisätä suunnittelu-, mutta myös hallinnollisin järjestelyin (mm. 
kunnan ja senioritalojen tilojen monikäyttö). Asumisen ja tilankäytön merkitystä 
ekotehokkuuden kannalta ei yleisesti tunnisteta. Esimerkiksi autoilun ympäristö-
vaikutuksista ollaan laajasti tietoisia, mutta monet muuten ”ympäristötietoiset”
kuluttajat eivät miellä esimerkiksi asunnon pinta-alaa ympäristön kannalta tärke-
äksi asiaksi (vrt. myös Heiskanen ja Timonen 2005). Ongelma helpottunee mm. 
ympäristöklusterin ohjelmaan kuuluvan Mittatikku-hankkeen myötä. 
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Vuokraus- ja yhteiskäyttö edistävät ekotehokkuutta silloin, kun ne (1) vähentä-
vät kotitalouksien omistamien tavaroiden lukumäärää tai (2) edistävät pitkäikäi-
sempien tuotteiden suunnittelua. Nämä palvelut herättivät enemmän mielen-
kiintoa lapsiperheiden parissa. Moni näki niissä potentiaalisia etuja, kuten 
kustannus- ja tilansäästöä, etenkin suurikokoisten harvemmin käytettävien lait-
teiden osalta. Kaupalliset konevuokraamot ovat kuitenkin useimmiten liian kallii-
ta (varsinkin pitkäaikaiseen tai toistuvaan käyttöön), eikä toimivia yhteiskäyttö-
järjestelmiä ole helppo kehittää. Tässä olisi tyydyttämätöntä kysyntäpotentiaalia
toimivien palvelujen kehittämiselle. Henkilökohtaiset palvelut voivat olla tärkeitä 
esimerkiksi taloudellisesti järkevien vuokraus- tai yhteiskäyttöpalvelujen tuotta-
miseen (mm. haastateltavien kannattama ”kylätalkkari”-palvelu). Seniori-ikäiset 
suhtautuivat tavaroiden yhteiskäyttöön ja vuokraamiseen nuoria epäilevämmin, 
vaikka vakiintuneita yhteiskäyttöjärjestelmiä, kuten kirjastoa ja apuvälinelainaus-
ta, käytettiinkin mielellään. Eniten kiinnostusta herättivät kuntoilu- ja urheiluvä-
lineiden vuokraus ja yhteiskäyttö tai sijoittaminen yhteisiin tiloihin. Epäilevyys 
liittyy osittain toimivien toimintamallien puutteeseen. Yhteiskäyttöä tukevia pal-
veluja saattaisi olla mahdollista kehittää edelleen yhdistämällä joustavasti kun-
nallisia, järjestöjen tarjoamia, kaupallisia ja asukkaiden omatoimisia palveluja 
(esimerkiksi kunta maksaa osan, kaupallinen palveluntarjoaja tuottaa ja asukkaat 
tarjoavat tilat).

Vaikka kaikilta osin innovaatioiden käyttöönoton välittömät vaikutukset ekote-
hokkuuteen eivät näytä kovinkaan suurilta, niillä voi olla tärkeä vaikutus uusien 
toimintalogiikkojen käyttöönottoon ja tulevan kasvun suuntautumiseen. Ne edus-
tavat liiketoiminnan ja kulutuksen tapoja, jotka eivät perustu kasvavaan tavara-
virtaan, vaan kestävämpään tavaroiden käyttöön upottamalla tavaroiden toiminta 
kokonaispalveluihin (ns. ’product-service’ -käsite). Uudet palvelut voivat lisätä 
työllisyyttä ja hyvinvointia ilman luonnonvarojen kulutuksen lisäystä. Toiminta-
logiikan muutos on kuitenkin hidas prosessi, jossa teknologisen, taloudellisen, 
sosiaalisen ja kulttuurisen infrastruktuurin on sopeuduttava ja muututtava yhtä 
aikaa. Positiivisia muutoksen merkkejä ovat kuluttajien kasvava mielenkiinto 
henkilökohtaisten palvelujen käyttöön sekä joidenkin kotitalouksien varovainen 
kiinnostus myös vuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluihin, mikäli niitä voitaisiin tuot-
taa järkevästi ja kohtuuhintaisesti. Nykyisin tarjolla olevissa palveluissa on kui-
tenkin paljon kehittämisen varaa. 

4.5  Innovaatioiden soveltuvuus eri elämänvaiheissa  

Tapaustutkimuksissa pyrittiin soveltamaan ekotehokkaiden palvelu- ja tietotek-
niikkainnovaatioiden ajatuksia (Schmidt-Bleek ym. 2000) eri-ikäisten ja eri ta-
valla asuvien kotitalouksien arkeen. Tapaustutkimukset korostavat sitä, että eri 
elämänvaiheissa kuluttajilla on erilaisia tarpeita ja tärkeysjärjestyksiä. Erilaiset 
asumistoiveet ja -tarpeet tuottavat ympärilleen erilaista infrastruktuuria, johon 
tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut on sovitettava.  
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Tapaustutkimuksissa pyrittiin löytämään innovatiivisia ratkaisuja kahden väestö-
ryhmän, lapsiperheiden ja seniori-ikäisten, asumiseen ja arkielämän sujumiseen. 
Näiden väestöryhmien valinta oli perusteltua siinä mielessä, että ne edustavat 
suurinta osaa väestöstä. Etenkin seniori-ikäisten osuus tulee tulevaisuudessa kas-
vamaan. Lapsiperheiden määrä alenee, mutta silti lapsiperheisiin kuuluu lähes 
puolet ihmisistä.  

KulMaKunta -tapaustutkimusten ulkopuolelle jäivät pääosin nuoret aikuiset, joi-
den asumismuoto- ja kulutusrakenne poikkeavat jonkin verran muista ryhmistä. 
Nuorilla aikuisilla taloudelliset voimavarat ovat useimmiten suhteellisen niukat, 
mikä asettaa rajoituksia kulutusvalinnoille, mutta kulutustoiveetkin ovat erilaisia. 
Nuoret arvostavat muita enemmän keskusta-asumista ja heille on tärkeää, että 
palvelut ja vapaa-ajan viettomahdollisuuden ovat lähellä. Nuorten kulutus painot-
tuu nykyisinkin muita ryhmiä enemmän palveluiden kulutukseen. Jossain määrin 
hankkeessamme esitetyt ajatukset keskittyneestä palveluasumisesta sopisivatkin 
yhtä hyvin nuorille kuin seniori-ikäisille.

Eurooppalaisesta Sustainable Homeservices -hankkeesta saadaan viitteitä inno-
vaatioiden soveltuvuudesta toisenlaisille kotitalouksille. Hankkeessa tutkittiin 
kestävää kehitystä edistävien palvelujen tarjontaa ja kysyntää viidessä Euroopan 
maassa (Halme ym. 2004). Hankkeen suomalaisessa osatutkimuksessa Halme ja 
Anttonen (2004) tutkivat kerrostaloissa asuvien kotitalouksien palveluiden käyt-
töä ja suhtautumista kestävää kehitystä edistäviin palveluihin. Tutkimuskohteina 
olivat yksi omistusasuntoalue Helsingissä (Eko-Viikki) sekä vuokrataloalueet 
Kouvolassa ja Helsingin Maunulassa: Näillä paikkakunnilla haastateltiin yhteen-
sä 50 asukasta ja tutkimukseen osallistuneet olivat pääasiassa nuoria lapsiperhei-
tä. Asukkaille esitellyt palveluinnovaatiot olivat varsin samanlaisia kuin 
KulMaKunta-hankkeessa: neuvonta- ja tiedotuspalveluja (mm. energiansäästö), 
hoito- ja valvontapalveluja (siivous, lastenhoito), vapaa-ajan palveluja, yhteisiä 
tiloja ja varusteita, korjaus- ja vuokrauspalveluja, kuljetukseen ja liikkumiseen 
liittyviä palveluja (mm. elintarvikkeiden kotiinkuljetus), turvapalveluja sekä 
energia-, vesi- ja jätehuoltoon liittyviä palveluja.

Halmeen ja Anttosen (2004) haastattelemat olivat kiinnostuneimpia erilaisista 
henkilökohtaisista palveluista, kuten lastenhoitoavusta (20 %). Energiansäästöön 
ja jätehuoltoon liittyvät neuvontapalvelut kiinnostivat vastaajista 14 %, ja tava-
roiden vuokraus, korjaus ja kierrättäminen 10 %. Suomalaisena erityispiirteenä 
nousi esiin asukkaiden omatoimisuus palvelujen tuottamisessa (Halme ja Antto-
nen 2004). Esimerkkejä tästä olivat alun perin VVO:n käynnistämä energiaeks-
pertti-toiminta (erityisen koulutuksen saaneet asukkaat seuraavat talon 
energiankulutusta ja neuvovat muita) sekä organisoitu (mm. Manula-Apu ry.) ja 
epävirallinen (erityisesti Kouvolassa) yhteistyö ja naapuriapu, jota esiintyi var-
sinkin vuokrataloissa. Tutkijat totesivatkin, että muihin maihin verrattuna suoma-
laiset osallistuvat mielellään itse palvelujen tuottamiseen. Koska monet palvelut 
ovat myös suhteellisen kalliita Suomessa, erityisesti vähävaraisemmille kulutta-
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jille kannattaa tarjota tällaisia osittain käyttäjän omatoimisuuteen perustuvia 
edullisia palveluja. Erilaiset organisaatiot, kuten kiinteistöyhtiöt, järjestöt ja jul-
kinen sektori, voivat edistää palvelujen käyttöä tarjoamalla tiloja ja muita apuvä-
lineitä sekä auttamalla toiminnan koordinoinnissa. Hankkeessa havaittiin, että 
asunnontarjoajat ovatkin osittain oivaltaneet tämän mahdollisuuden lisätä asuk-
kaiden asumisviihtyvyyttä ja edistää ekotehokkuutta. Suomessa vuokranantajat 
tarjoavat tai kokeilevat mm. asukkaiden yhteiskäyttöisiä Internet-huoneita, palve-
lunvaihtofoorumia sekä vihreän sähkön edullisia yhteisostoja. Sustainable Ho-
meservices -hankkeen yhteydessä käynnistettiin myös VVO:n ja CityCarClub-
nimisen auton yhteiskäyttöpalvelun välinen yhteistyö.

Halmeen ja Anttosen (2004) tulokset viittaavat siihen, että KulmaKunta-
hankkeen tapaustutkimuksen päätelmät eivät rajoitu pelkästään senioritaloissa 
asuviin ikääntyviin tai pientaloissa asuviin lapsiperheisiin. Hyvin suunnitellut 
sekä paikalliseen infrastruktuuriin ja asukkaiden tarpeisiin sovitetut ekotehokkaat 
palvelut ovat mahdollisia. Niiden kehittämiseen on kuitenkin panostettava voi-
makkaasti ja tietotekniikkaa sekä eri tahojen yhteistyötä on hyödynnettävä luo-
vasti, jotta voidaan tuottaa sekä yksilöllisiä tarpeita vastaavia että asukkaiden 
välistä yhteistoimintaa tukevia, kustannustehokkaita ja riittävän kysynnän saavut-
tavia ratkaisuja. 
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5. Vaihtoehtoskenaariot 

Vaihtoehtoisten skenaarioiden muotoilussa lähdettiin liikkeelle tällä hetkellä ar-
vioiduista väestö-, yhdyskunta- ja kulutusrakenteen muutospiirteistä sekä tapaus-
tutkimuksissa esiin nousseiden innovaatioiden mahdollisuuksista, hyväksyttävyy-
destä ja vaikutuksista ekotehokkuuteen. Edellä esitetyn perusuran, ”nykymenon” 
lisäksi hahmoteltiin kolme skenaariota, jotka ovat: 

4) Kyläasumisen skenaario

5) Urbaani-pientalo asumisen skenaario 

6) Seniori- ja palveluasumisen skenaario 

Skenaarioista ensimmäinen liittyy nykykehityksen jatkumiseen eli yhdyskuntara-
kenteen edelleen hajautumiseen jopa kiihtyvästi. Kyläasumisen skenaariossa py-
ritään löytämään toimintamalleja, jotka vähentäisivät tämän kehityksen haitta-
vaikutuksia. Lisäksi osa skenaarioon liittyvistä parannuksista edistää ekotehok-
kuutta myös jo ennestään maaseudulla ja kaupunkien kehyskunnissa asuvissa 
kotitalouksissa. Kaksi jälkimmäistä skenaariota perustuvat keskittyneeseen yh-
dyskuntarakenteeseen. Näistä Urbaani-pientalo asumisen skenaario on vaihtoehto 
kyläasumisen skenaariolle. Näiden kahden vaihtoehdon taustalla on tapaustutki-
muksissa tehty havainto, että kaupunkien ulkopuolelle muuttaneissa lapsiperheis-
sä on toisaalta sellaisia, jotka haluavat todella asua ”maalla” ja toisaalta niitä, 
jotka muuttavat niin kauas, koska pääkaupunkiseudulta ei löydy kohtuuhintaista 
laatuvaatimukset täyttävää asuntoa. Seniori- ja palveluasumisen skenaario perus-
tuu tapaustutkimusten havainnoille senioriasumisen kasvavasta suosiosta ja sen 
mahdollisuuksista edistää ekotehokasta kulutusta. 

Skenaariot edustavat myös eriasteisia kotitalouksien toiminnan interventioita. 
Kyläasumisen skenaario myötäilee vallitsevaa yhdyskuntarakenteen kehitystä. 
Siinä oletetut muutokset perustuvat pääosin kotitalouksien käyttäytymismuutok-
siin sekä pienimuotoiseen ja kannustavaan julkisen sektorin tukeen. Myös se-
nioriasumisen skenaario perustuu lähinnä (osittain meneillään oleviin) 
muutoksiin yksityisellä sektorilla (kotitaloudet ja kiinteistöala), ja julkisen ohja-
uksen rooli skenaariossa on lähinnä avustava ja kannustava. Urbaani-pientalo 
asumisen skenaario sen sijaan perustuu näitä aktiivisempaan ja voimakkaampaan 
julkiseen ohjaukseen, koska se edellyttää muutoksia kaavoituksessa ja kaupunki-
infrastruktuurissa.

Tässä luvussa kuvataan nämä kolme skenaariota sekä pohditaan niiden edellytyk-
siä ja vaikutuksia muutamien konkreettisten esimerkkilaskelmien avulla. Seuraa-
vassa luvussa (6) esitetään skenaarioiden vaikutukset koko kansantalouden 
tasolla.
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5.1 Kyläasumisen skenaario 

5.1.1 Kuvaus, perustelut ja edellytykset 

Skenaariossa tarkastellaan sitä, mitä vaikutuksia on yhdyskuntarakenteen entistä 
voimakkaammalla hajautumisella, joka on seurausta muuttoliikkeen suuntautu-
misesta erityisesti työssäkäyntialueille. Monet kunnat ovat kiinnostuneita lisää-
mään asukasmääräänsä, mutta tarjolla on usein vain vähän paikallisia työpaikkoja 
ja palveluita. Täten etenkin liikenne kasvaa voimakkaasti. Yhdyskuntakehitys 
hajautuu myös lisääntyvän vapaa-ajan asumisen myötä.

Hajautunut yhdyskuntarakenne vaikuttaa monin tavoin kulutukseen ja ajankäyt-
töön sekä sitä kautta ekotehokkuuteen. Hajautuminen: 

lisää henkilöautojen lukumäärää (2-autot) 

lisää liikennepolttoaineiden kulutusta (työ- ja asiointimatkat)

lisää menoja kodin kunnostukseen, sisustukseen, remonttiin ja pihahoitoon 
sekä kestokulutushyödykkeiden hankintaan 

lisää asuinpinta-alaa

lisää lämmitysenergian kulutusta ja erityisesti sähkölämmityksen käyttöä 

Hajautunut yhdyskuntakehitys ei kuitenkaan pelkästään lisää kulutusta, vaan 
myös muuttaa kulutuksen rakennetta. Asumiseen ja liikkumiseen sitoutuu entistä 
suurempi osa tuloista ja ajankäyttö keskittyy entistä enemmän kodin ympärille. 
Näin ollen yhdyskuntarakenteen hajautuminen vähentää kahvilassa ja ravintolas-
sa käyntiä ja muita vapaa-ajan palveluita sekä matkailua. On myös havaittu, että 
se vähentää jonkin verran lasten ja nuorten kulutusta, kun lähiympäristössä on 
vähemmän kulutusmahdollisuuksia ja -paineita. Joissakin tapauksissa kaupungin 
ulkopuolella asuminen saattaa vaikuttaa myös omatoimisen viljelyn tai keräilyn 
kautta elintarvikkeiden kulutukseen. Ajankäyttöön hajautunut asumismuoto vai-
kuttaa niin, että se lisää aikaa kodin kunnostukseen ja pihanhoitoon sekä ulkoi-
luun ja perheen kanssa olemiseen. Samalla ajankäyttö kodin ulkopuolisiin 
toimintoihin vähenee.  

Kyläasumisen skenaariossa hajautuvan yhdyskuntakehityksen haittavaikutuksia 
pyritään torjumaan kehittämällä kylämäisiä asuinalueita ja palvelurakenteita, etä-
työtä sekä ekotehokkaita lämmitysratkaisuja pientaloille. Keskeinen ajatus ske-
naariossa on, että hajautuneen asumisen ohella myös palvelut ja työ saadaan 
hajautetuksi mahdollisimman laajasti asuinalueille. 

Skenaario on kehitetty ajatellen erityisesti lapsiperheitä, jotka kasvavassa määrin 
muuttavat asumaan omakotitaloihin, usein kaupunkikeskusten ulkopuolelle. 
Myös muut kotitaloudet, esimerkiksi varakkaammat pariskunnat, saattavat olla 
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kiinnostuneita samanlaisista vaihtoehdoista. Syynä on toive väljemmästä ja laa-
dukkaammasta asumisesta, mikä ei usein ole kaupungeissa mahdollista. Lapsi-
perheet toivovat myös turvallista ja rauhallista kasvuympäristöä lapsille. Osa 
muuttajista myös haluaa aidosti asua ”maalla”. Pientaloissa keskustojen ulkopuo-
lella asuu myös paljon lapsettomia pareja sekä yksinasuvia. Maallemuuton ympä-
ristövaikutusten vähentämisen lisäksi maaseudun talouden tukeminen on toinen 
perustelu tälle skenaariolle. Skenaariossa ehdotetut muutokset lisäävät työvoiman 
kysyntää kylissä.  

Skenaario onkin tietyin osin yleistettävissä kaikentyyppisiin pientaloissa asuviin 
kotitalouksiin ja skenaarion mallisimulointiin (luku 6) on siksi otettu mukaan 
soveltuvin osin kaikki kotitaloustyypit. Skenaarion väestöpotentiaalia voidaan 
arvioida taulukon 5.1 avulla, jossa on esitetty eri alueilla pientalossa asuvat ta-
loudet vuonna 2005 sekä perusuran mukainen arvio vuodelle 2030. Kyläasumi-
sen skenaariossa väestön alueellisen jakautuman oletetaan olevan saman. 
Kuitenkin oletetaan, että tulevaisuudessa 90 prosenttia pientalojen uustuotannos-
ta sijoittuu nykyistä tiiviimmin, jotta palveluiden ja julkisten kulkuyhteyksien 
tuottamisen mahdollisuudet paranevat. 

Taulukko 5.1. Pientalossa asuvat kotitaloudet asuinalueen mukaan vuosina 
2005 ja 2030

                     Pientalossa asuvat taloudet 
2005 2030 (perusura ja kyläasumisen skenaario) 

Keskuskaupungit 177 100 188 800
Työssäkäyntialueet 335 500 401 600
Muut kaupungit 97 100 100 000
Maaseutu 375 600 375 500
Yhtensä 985 300 1 065 900

Nykyisin pientaloista hieman vajaa 40 prosenttia sijoittuu KulMaKunta-alueille F 
(maaseutu) ja hieman yli 40 prosenttia sijoittuu alueille C-E (kehyskunnat ja 
kaupunkien muu työssäkäyntialue). Näistä erityisesti työssäkäyntialueet ovat 
muuttovoittoalueita. Työssäkäyntialueilla (alue C) kotitalouksien määrä lisääntyy 
vuoteen 2030 mennessä noin 30 prosentilla, mikä on enemmän kuin millään 
muulla alueella. Pääkaupunkiseudun kotitalouksien lukumäärä kasvaa noin 23 % 
vuodesta 2005 vuoteen 2030. 

Kyläasumisen potentiaalia edustaa myös yhä laajeneva vapaa-ajan asuminen. 
Erillisiä vapaa-ajan asuntoja on nykyisin runsaat 460.000 ja niiden määrän on 
arvioitu nousevan puoleen miljoonaan vuoteen 2010 mennessä. Vapaa-ajan asu-
miselle on viime aikoina ollut tyypillistä, että niiden varustustaso on parantunut 
ja niillä vietetty aika on lisääntynyt. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että 
vapaa-ajan asuntojen sähkön kulutus on kasvanut voimakkaasti. (Melasniemi-
Uutela 2004.) Tässä raportissa ei käsitellä vapaa-ajan asumista tarkemmin. Ole-
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tettavaa kuitenkin on, että Kyläasumisen skenaariossa esitetyt ratkaisut voivat 
soveltua myös vapaa-ajan asumisessa. 

Kyläasumisen skenaario edellyttää, että: 

1) kaavoituksessa panostetaan erityisesti tiiviimpään kylämäiseen rakentami-
seen ja asumisen elävöittämiseen 

2) kehitetään joustavia palvelutuotannon muotoja, jotta asukkaiden lähelle 
voidaan tuoda laadukkaita palveluja 

3) tehostetaan etätyötä ja verkon käyttöä asiointiin 

4) panostetaan entistä voimakkaammin ekotehokkaiden teknologioiden yleis-
tymiseen (vaihtoehtoiset lämmitysjärjestelmät, matalaenergiatalot, vaihto-
ehtoisia polttoaineita käyttävät autot, tieto- ja viestintäteknologia). 

Tapaustutkimuksissa pientalossa asuvat lapsiperheet ilmaisivat mielenkiintoa 
erilaisiin uusiin (mm. tavaroiden yhteiskäyttö) ja perinteisiin (mm. kotiapu) pal-
veluihin. Myös kyselytutkimusten mukaan omakotitalossa asuvat lapsiperheet 
ovat eniten kotitalouspalveluja käyttävä ryhmä – silloin kun tulot sen sallivat 
(Niilola ym. 2005). Pienillä paikkakunnilla haluttaisiin suosia erityisesti paikalli-
sin voimin tuotettuja palveluja (Varjonen ym. 2005). Ongelmana on, että pieni ja 
harva väestöpohja tekee palveluista usein liian kalliita. Niinpä Kyläasumisen ske-
naarion edellytyksenä esitetäänkin joukkopalvelujen tarjontaa ja kustannustehok-
kuutta edistäviä ratkaisuja.

Keskeinen Kyläasumisen skenaarion edellytys on, että kaavoituksessa tiivistetään 
asutusta kyläkeskusten ympärille, joka mahdollistaa paikallisen palvelutarjonnan 
ja asukkaiden vapaaehtoisen yhteistoiminnan palveluiden tuottamisessa. Laaduk-
kaita palveluita on täten mahdollista saada asukkaiden ulottuville yhdistämällä 
joustavasti yksityisiä, julkisia, asukkaiden omatoimisia ja sähköisiä palveluja. 
Lapsiperheitä koskevan tapaustutkimuksen perusteella esimerkiksi taulukossa 5.2 
kuvatuilla palveluilla olisi kysyntäpotentiaalia. Näitä palveluja on jo käytössä 
monilla paikkakunnilla, mutta niiden käytön lisäämiselle olisi kysyntää, joka 
voidaan tyydyttää kustannustehokkaasti uusilla palvelujen organisointitavoilla 
(taulukon 5.2. kolmas sarake).

Etätyön yleistymisen edellytyksenä on työnantajien halukkuus tarjota työnteki-
jöilleen tätä mahdollisuutta. Virallisten etätyösopimusten ohella etätyö edellyttää 
monilla työpaikoilla töiden uudelleenjärjestelyä niin, että esimerkiksi tapaamisia 
ja kokouksia voidaan keskittää tietyille viikonpäiville, ja toiset päivät taas rau-
hoittaa itsenäisesti suoritettaville työtehtäville. Myös toimivat ja hyvin suojatut 
tietotekniikkayhteydet ovat edellytys etätyön yleistymiselle. 
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Taulukko 5.2. Tapaustutkimusten perusteella tunnistettuja kyläasumista tukevia 
palveluja

Palvelu Toimintatapa Mahdollisia organisoijia 
kylätalkkari tarjoaa pieniä remontti- siivous- ja pihanhoi-

topalveluja sekä vuokraa laitteita asukkaiden 
käyttöön 

yrittäjä, kyläyhdistys tukee 
yrittäjää tekemällä asiakas-
kartoituksen

päivittäistavaroiden
verkkokauppa 

kaupasta voi tilata elintarvikkeita ketjun 
valtakunnallisesta valikoimasta sekä lähi- ja 
luomutuotteita paikalliselta kioskilta/huolto-
asemalta noudettavaksi (mahdollisesti posti 
voi kuljettaa ostoksia kotiin eri maksusta) 

kaupan ketjut 
paikalliset yrittäjät 
verkkopalvelujen kehittäjät 
tietoverkko-operaattorit 
mahdollisesti posti 

kylän yhteistila yhdistetty lasten päiväkoti, iltapäiväkerho ja 
hyvin varustettu asukkaiden vapaa-ajan tila 
nuorisoseuran talolla, talossa myös laadukas 
etätyöpiste ja ruokailumahdollisuus 

kunta
kyläyhdistys 
palveluntarjoajat

kodinhoitopalvelut yhteisesti tuotetut tai hankitut kodinhoito-
palvelut

asukkaat
mahdollisesti osuustoiminta 
järjestöt

palvelusivusto verkkosivut antavat kattavan kuvan paikalli-
sista palveluista 
palveluntarjoajiin saa yhteyden verkon kaut-
ta

kunta ylläpitäjänä 
(palveluntarjoajat)
(järjestöt)

Säännöllinen etätyö vähentää matkoja kodin ja työpaikan välillä. Tämän skenaa-
rion kohderyhmän kannalta matkojen väheneminen ilmenee erityisesti henkilöau-
ton käytössä. Toisaalta kodin ja työpaikan välisten matkojen väheneminen 
korvautuu jonkin verran (~25 %) muilla matkoilla (SUSTEL 2004). Pitkällä ai-
kavälillä etätyö saattaa myös vaikuttaa toimistotilan tarpeeseen, mutta tämä riip-
puu ennen kaikkea työnantajien halukkuudesta ja kyvykkyydestä kehittää 
orgaanisaatioita ja fyysisiä edellytyksiä (SUSTEL 2004; Interpolis).

Lisäksi hajautumiskehityksen haittavaikutuksia torjuva skenaario edellyttää en-
tistä voimakkaampaa panostusta ekotehokkaiden teknologioiden yleistymiseen. 
Tällaista teknologiaa edustaa matalaenergiarakentaminen, jota voidaan tukea uu-
silla rahoitusratkaisuilla sekä rakennusalan ja sen asiakkaiden tiedollisella ohja-
uksella. Myös rakennusten energiatehokkuutta koskevat määräykset ja 
valmisteilla oleva rakennusten ympäristöluokitus tukevat matalaenergiarakenta-
misen yleistymistä. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta voi-
daan parantaa korjausavustuksilla ja neuvonnalla. Vaihtoehtoiset energiaratkai-
sut, kuten maalämpö, pelletit ja aurinkolämpö, koskevat pääosin uudisrakenta-
mista sekä talojen peruskorjausten yhteydessä tehtyjä muutoksia.  
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5.1.2 Skenaarion vaikutukset 

Kyläasumisen skenaariossa tavoitteena on vähentää yhdyskuntarakenteen hajau-
tumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Palveluiden ja yhteistoiminnan kehittämi-
sen seurauksena asiointi- ja vapaa-ajan matkat vähenevät ja lyhenevät. Lisäksi 
etätyön tehostaminen ja asioinnin lisääntyvä verkon käyttö vähentävät liikkumis-
tarvetta. Kestokulutustavaroiden hankintatarve vähenee ja palveluiden kulutus 
lisääntyy. Paikallinen yhdistystoiminta vie aikaisempaa suuremman osan ajan-
käytöstä samoin kuin esimerkiksi puutarhanhoito. Asuinpinta-ala pysyy nykyise-
nä toimivien yhteistilojen ansiosta. ”Kylissä” asuminen vähentää myös erillisen 
vapaa-ajan asumisen tarvetta. Lämmitysjärjestelmissä suositaan ekotehokkaita 
ratkaisuja, joita ovat matalaenergiarakentaminen ja vaihtoehtoiset lämmitystavat. 

Taulukko 5.3 Arvioitua kulutusmuutoksia Kyläasumisen skenaariossa 

Kulutuskohde Kyläasumisen vaikutukset 

Kotiin ostettu ruoka ja juomat Vähenee jonkin verran. 
Vaatteet Perusuran mukaiset. 
Asuminen ja energia Energiamenot pienenevät energiainvestointien seurauksena 
  40–50 prosenttia* (sähkölämmitteisissä taloissa). 
Liikenne Yksityisautoilun menot pienenevät etätyön ja verkkoasioinnin  
 seurauksena. 1,5 etätyöpäivää ja vähentää ajettuja 
 työmatkakilometrejä noin 30 prosenttia. 
 Julkisen liikenteen matkat sekä matkailu perusuran mukaiset. 
Media Perusuran mukaiset. 
Vapaa-aika Menot vapaa-ajan palveluihin vähenevät jonkin verran. 
 Erillistä vapaa-ajan asuntoa ei tarvita. 
Terveydenhoito- yms. Perusuran mukaiset. 
Turismi Perusuran mukaiset. 
Rahoituspalvelut Perusuran mukaiset. 
Autot Autojen määrä vähenee yhteen/kotitalous (nykyisin 1,8). 
 Käytetty rahamäärä ei välttämättä vähene samassa suhteessa, jos 
 hankittavien autojen laatutaso paranee. 
Muut kestotavarat Kotitalouskoneet ja viihde-elektroniikka perusuran mukaiset. 
 Muiden laitteiden (puutarha- ym. työkalut) hankinta vähenee. 
Suuret vapaa-ajan välineet Perusuran mukaiset. 
Sisustus ja puutarha Kasvaa. 
Säästäminen ja investoinnit Kasvaa: erityisesti talon peruskorjauksista ja esim. 
 lämpöinvestoinneista johtuvat menot kasvavat. 

Palvelut Lapsiperheille tärkeimmät julkiset palvelut ovat päivähoito-, 
 koulutus- ja terveydenhoitopalvelut. Näiden suhteen ei ole oletetta- 
 vissa muutoksia. Haja-asutusalueilla tärkeitä palveluita ovat myös 
 koulukuljetukset ja kirjastopalvelut (kirjastoautot). 
 Muiden palveluiden joustavat ja yhteisölliset tuotantomuodot 
 mahdollisia. 

*) Arvio perustuu lämpöpumpun asennuksesta seuraavaan sähkön kulutuksen vähennykseen. Lähteinä 
käytetty http://www.sulpu.fi/uutiset-index.asp, www.motiva.fi sekä 
https://helsinginenergia.fi/sahkotilaus/kulutuslaskuri3-2.asp.

Skenaarion vaikutuksia kulutukseen on hahmoteltu taulukossa 5.3, jossa vertai-
lukohtana on perusuran mukainen kulutus. Taulukossa mainittujen vaikutusten 
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lisäksi etätyöllä voi olla vaikutuksia tuotantopuolella (esimerkiksi toimistotilan 
tarve), mutta niitä ei ole otettu huomioon tässä tutkimuksessa. 

Kulutuksen ekotehokkuus paranee merkittävimmin liikkumisen vähenemisellä ja 
lämmitysteknologisilla ratkaisuilla. Muiden kulutusmuutosten vaikutukset ovat 
marginaalisempia, mutta niillä on pieneltä osin merkitystä kulutuksen toiminta-
logiikan muuttumisen kannalta. Skenaarion perustavana ajatuksena on siirtymi-
nen kulutuksessa palveluvaltaiseen ja yhteisölliseen kulutukseen. 

5.1.3 Esimerkki kyläasumisen vaikutuksista yksittäisen kotitalouden 
kulutukseen ja sen ekotehokkuuteen 

Skenaarion havainnollistamiseksi olemme tehneet esimerkkilaskelman siitä, mitä 
skenaarion mukainen asuminen ja kulutus merkitsisi yksittäiselle tapaustutki-
muksista poimitulle esimerkkikotitaloudelle. Esimerkki sijoittuu tähän päivään ja 
tarkastelee vaikutuksia yksittäisen kotitalouden tasolla, kun taas luvussa 5.1.4 ja 
luvussa 6 tarkastellaan vaikutuksia kansantalouden tasolla ja vuoteen 2030 asti. 
Laskelma on esitetty taulukossa 5.4. Esimerkkiperheeseen kuuluu isä ja äiti sekä 
kaksi alle kouluikäistä lasta. Isä käy työssä noin 30 km:n päässä keskuskaupun-
gissa ja äiti on vanhempainlomalla. Isä kulkee työmatkat omalla autolla. Perheel-
lä on lisäksi toinen auto. Perhe asuu omakotitalossa, jossa asuinpinta-alaa on 200 
m². Lämmitystapana on suora sähkölämpö.  

Kyläasumisen skenaarion ajatuksia on esimerkkiperheeseen sovellettu siten, että 
perhe asuu edelleen samalla paikkakunnalla ja samassa talossa, mutta talon läm-
mitys hoidetaan maalämpöpumpulla. Toinen muutos on, että isä tekee etätyötä 
kotona tai paikkakunnalla sijaitsevassa etätyöpisteessä siten, että etätyöpäiviä 
tulee keskimäärin 1½ päivää viikossa. Tämä vähentää työmatkoja noin 30 pro-
senttia vuodessa ja säästää siten polttoaineen kulutusta ja siitä aiheutuneita meno-
ja. Esimerkissä perheen ajatellaan tulevan toimeen yhdellä autolla. Lisäksi on 
oletettu, että perhe hyödyntää maalla asumista viljelemällä omalla tontillaan esi-
merkiksi hedelmiä ja marjoja. Perhe voi myös kerätä luonnonantimia metsistä ja 
kalastaa lähiseudun vesillä. Tällöin on mahdollista korvata osa kaupoista hanki-
tuista elintarvikkeista itse kasvatetuilla tai kerätyillä tuotteilla (taulukko 5.5). 
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Taulukko 5.4 Tapaustutkimuksiin perustuva esimerkki nykymallin ja kyläasumi-
sen mallin eroista

Nykymalli Kyläasumisen malli 
Asuinpinta-ala, m² 200 200 
Lämmitystapa Suora sähkölämpö Maalämpöpumppu 
Sähkön kulutus/kWh/v  
Kustannukset sähköstä, e/v 

23 000  
1 860 

12 650 
1 076 

Polttopuun kulutus m3/v 3 3 
Työmatkan pituus km/työpäivä 64 64 
Etätyö, pv/viikko - 1,5 
Autojen lukumäärä 2 1 
Työmatka-ajot km/v. 
Dieselpolttoaineen kulutus, l/v
Polttoainemenot e/v 

15 000 
1 200  
1 130  

10 584 
847
 800

Esimerkissä muutokset vaikuttavat kulutusmenoihin siten, että lämmitysmenot, 
auton käyttömenot ja vakuutus- ym. maksut sekä elintarvikemenot alenevat. 
Näistä saatava säästö on arvioitu noin 5.700 euroksi vuodessa. Maalämpöpum-
pun asennus puolestaan lisää asuntolainan hoitokuluja runsaalla 2.000 eurolla 
vuodessa (Taulukko 5.5). Kulutusmenojen muutosten seurauksena nettosäästö on 
3.400 euroa vuodessa, joka voidaan kuluttaa erilaisten palveluiden lisääntyvään 
käyttöön. Kyläasumisen skenaariossa kotitaloudet hyödyntävät entistä enemmän 
palveluja ja yhteiskäyttöisiä tavaroita.  

Lapsiperheidemme haastattelussa kiinnostusta herättivät arkielämää helpottavien 
palveluiden käyttö, mutta esteenä pidettiin usein liian korkeaa hintaa. Olemme 
laskeneet esimerkkiimme kustannukset omakotitalossa asuvien lapsiperheiden 
ekotehokkaista ”suosikkipalveluista”, joista yhteissummaksi tulee suunnilleen 
nettosäästön suuruinen rahamäärä. Kylätalkkarin käynti kerran kuukaudessa kuu-
den tunnin ajan tekemässä pihan ja talon kunnostustöitä maksaa vuodessa noin 
2.500 euroa. Lastenhoitaja seitsemän kertaa vuodessa viisi tuntia kerrallaan mak-
saa vajaat 1.000 euroa vuodessa. Tavaroiden kotiinkuljetus kaupasta kerran vii-
kossa maksaa vuodessa noin 600 euroa. Esimerkkiin on laskettu lisäksi menoja 
tavaroiden vuokraamisesta (puutarhajyrsin, raivaussaha, klapikone) kolmen päi-
vän ajaksi kerran vuodessa ja siitä kustannukset ovat noin 400 euroa. Kustannuk-
sia alentaa verosta tehtävä kotitalousvähennys siten, että menojen nettolisäys on 
runsaat 3.300 euroa vuodessa. 
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Taulukko 5.5. Tapaustutkimuksiin perustuva esimerkki kulutusmenoista ”nyky-
mallissa” ja ”kyläasumisen mallissa”

Nykymalli Kyläasumisen malli 
KULUTUSMENOT/v euroa/v euroa/v 
Elintarvikkeet 6 000 5 900 (-100) 
Asuntolainan hoitokulut 6 000 8 300 (+2 300) 
Muut asumismenot 6 000 5 200 (-800) 
Auton käyttömenot 6 000 5 000 (-1 000) 
Tietoliikenne 600 600 
Koulutus ja terveydenhoito 600 600 
Vakuutusmaksut 1 200 700 (-500) 
Muut menot ja säästäminen 9 600 6 258 (-3 342) 
KÄYT. OLEVA TULO 36 000 36 000 
Nettosäästö  3 400 
UUDET PALVELUT 
Kylätalkkari 
Tavaroiden kotiin kuljetus 
Tavaroiden vuokraus 
Lastenhoitaja
Kotitalousvähennys
Menojen nettolisäys 

2 500  
 600 
400
980

- 1 150 
3 330 

Esimerkin mukaisten kulutusmuutosten vaikutuksia ekotehokkuuteen voidaan 
arvioida karkeasti soveltamalla Mäenpään (2005) kulutuksen materiaalien koko-
naiskulutusta (TMR) ja kokonaisenergiankulutusta (välitön ja välillinen) koske-
via lukuja (liite 7). Esimerkkiperheessä kyläasumiseen liittyvät ratkaisut vähentä-
vät materiaalien kokonaiskäyttöä lähinnä sähkönkulutuksen ja auton käytön 
osalta yhteensä noin 10 %. Vaikutukset energian kokonaiskulutukseen ovat sa-
maa suuruusluokkaa. 

5.1.4 Skenaarion vaikutukset kulutusmenoihin kokonaistalouden 
tasolla

Edellä havainnollistettiin Kyläasumisen skenaariota yksittäisen esimerkkikotita-
louden avulla. Esimerkin lähtötiedot poikkeavat monelta osin skenaarion kohde-
ryhmän keskiarvoista (asunnon pinta-ala, työmatka, kulutusmenojen rakenne). 
Lisäksi yleistettäessä skenaario koskemaan koko väestöä, joudutaan muuttamaan 
joitakin skenaario-oletuksia. Kaikki eivät toteuta kaikkia muutoksia (esimerkiksi 
etätyö sopii vain osalle, ks. taulukko 5.8). Energiansäästön osalta on myös järke-
vä olettaa, että ilmalämpöpumput yleistyvät nopeammin kuin maalämpöpumput 
(ks. taulukko 5.7). Niiden investointikustannus on pienempi kuin maalämpö-
pumppujen, joten lisämenot vuodessa ovat vain 800 euroa. Taulukossa 5.6 on 
esitetty keskiarvoihin perustuvat vaikutukset. 

Kulutusmallissa budjettimuutokset keskitetään niille kotitalouksille, jotka osallis-
tuvat myös muihin muutoksiin, kuten etätyö ja lämmitysvaihto. Menojen uudel-
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leenallokointi ottaa myös tuloverovähennyksen huomioon. Oletetaan että 50 % 
muutoksiin osallistuvista kotitalouksista voi hyötyä tuloveroalennuksesta. Tietys-
ti käytännössä myös muut kotitaloudet voivat päättää ostaa enemmän kotipalve-
luja tai vaihtaa lämmitystapaa, kun taas etätyöntekijät eivät välttämättä osallistu 
kaikkiin muutoksiin. Mallioletus ei vaikuta tuloksiin valtakunnallisella tai väestö-
ryhmän tasolla.

Taulukko 5.6  Mallioletukset menojen uudelleenallokoinnista - kyläasuminen 

Menoluokat Säästöt / tulolisäys Lisämenot

Elintarvikkeet (ravintolankäynti , kaupasta ) 500 (600) 250 (300) 

Lämpöpumpun investointi (annuiteetti)  800 

Energiakustannukset (lämmitys , sähkö )  800 50 (60) 

Auton polttoainemenot* 250 (300)  

Auton muut käyttömenot 100  

Auton hankintakustannukset (vain osa etätyön-
tekijöistä tekee näin) 

(700)  

Joukkoliikenteen matkaliput (niille jotka luo-
vuttavat toisen autonsa) 

 p.m. 

Verovähennys kotityön yhteydessä (50 % etä-
työntekijöille) 

575

saatavissa uudelleen allokointia varten  1825 (1915) 

Tavaroiden kotiinkuljetus (20 %)  365 (380) 

Kotiin liittyvät palvelut (80 %)  1460 (1535) 
*) Heinonen et al. pohjalta voi päätellä, että kehyskunnissa asuvilla etäisyys työpaikasta on keskimäärin 
noin 34 km. Toisaalta noin 25 % km-säästöistä menee taas muihin matkoihin. Lopputuloksena on noin  
3 200km/vuosi nettosäästö (tai 4 000 km jos otetaan huomioon, että osittain molemmat puolisot osallistu-
vat etätyöhön). Nettosäästö on rahana 250 euroa/vuosi, jos oletetaan keskimääräinen polttoaineominais-
kulutus. Muut autokustannukset vähenevät noin 100 euroilla. 

Tähän vaihtoehtoskenaarioon sisältyy kaksi erittäin tärkeää toimenpidettä: läm-
pöpumppujen yleistyminen ja etätyön eteneminen. Taulukko 5.7 tiivistää, miten 
lämpöpumppu yleistyy sekä Kyläasumisen skenaariossa että seuraavassa luvussa 
esiteltävässä Urbaani-pientalo asumisen skenaariossa (lisäoptiona). Toimenpiteet 
yleistyvät erilaisissa kotitaloustyypeissä vuodesta 2005 vuoteen 2030. Oletetaan, 
että lämpöpumput asennetaan erityisesti uusiin rivi- ja omakotitaloihin. Lisäksi 
pieni osuus kotitalouksista vaihtaa lämmitysmuotoa myös olemassa olevien talo-
jen remonttien yhteydessä. Myös etätyön oletetaan yleistyvän asteittain vuoteen 
2030 mennessä (taulukko 5.8). 
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Taulukko 5.7 Ilmalämpöpumpulla varustettu asuntokanta kotitaloustyypeittäin 

2010 2015 2020 2030
kylä urbaani kylä urbaani kylä urbaani kylä urbaani

20-54
lapseton

113 8857 22522 17440 31763 25334 44204 35816 

20-54
lapsiperhe

12400 7825 17763 13814 23159 18148 29464 23302 

55-64
lapseton

6300 4841 11279 8725 15743 12252 18443 14455 

55-64
lapsiperhe

650 495 1060 826 1382 1087 1612 1287 

65+ 10900 8386 24724 19063 39436 30556 59201 46145 

Yhteensä 39168 30403 76975 59869 111482 87376 152925 121005

Yhteensä
% kannas-
ta

1,5 % 1,2 % 2,8 % 2,2 % 4,0 % 3,1 % 5,3 % 4,2 % 

Taulukko 5.8 Etätyön eteneminen

Kotitaloustyyppi 2010 2015 2020 2030

20-54 lapseton 4,3 % 8,6 % 13,0 % 17,5 % 
20-54 lapsiperheet 6,1 % 12,3 % 18,6 % 24,6 % 
55-64 lapseton 5,4 % 10,4 % 15,8 % 21,0 % 

5.1.5 Skenaarion yhteiskunnalliset vaikutukset 

Etätyön yleistymisellä olisi monenlaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Etätyön 
yleistyminen saattaisi tuoda lisäkustannuksia työnantajalle, kun työntekijöille 
joudutaan varustamaan tietoliikenneyhteyksiä ja ATK-laitteita kotiin. Toisaalta 
etätyö mahdollistaisi toimistotilan säästön esimerkiksi joustavien työtilaratkaisu-
jen avulla, mikä osaltaan merkitsisi huomattavaa energian- ja materiaalien sääs-
töä (ks. esim. Halme ja Heiskanen 2001). Mikäli etätyö yleistyy merkittävästi ja 
pysyvästi, se voi vaikuttaa myös liikenneinfrastruktuurin tarvetta ja liikenneon-
nettomuuksia vähentävästi (Heinonen 1998).  

Yhteiskuntarakenteen hajautumisella ja kyläasumisen mallin edistämisellä on 
myös muita vaikutuksia. Maan eri alueet ja erityyppiset kunnat säilyvät tasai-
semmin asuttuina. Etätyö ja kyläasumisen elävöittäminen varmistavat, ettei uu-
sista asuinalueista tule ”nukkumalähiöitä”. Paikallisia palveluja kehittämällä 
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voidaan myös synnyttää uusia palvelualan työpaikkoja harvaan asutuilla alueilla. 
Myönteisimmillään kyläasumisen vaihtoehdossa voidaan myös hyödyntää ole-
massa olevaa rakennuskantaa (esim. tyhjilleen jääneitä maalaistaloja ja kouluja), 
mikä edellyttää tehokasta ja innovatiivista korjausrakentamista. 

5.2 Urbaani-pientalo asuminen 

5.2.1 Kuvaus, perustelut, edellytykset 

Skenaariossa tarkastellaan sitä, mitä vaikutuksia saavutetaan, jos suuri osa (90 
%) pientalojen uudisrakennustuotannosta sijoittuukin taajamiin tai niiden reunoil-
le (kaikille vyöhykkeille A-F) sekä vyöhykkeillä A-E (keskuskaupungeissa ja 
niiden työssäkäyntialueilla sekä muissa kaupunkimaisissa kunnissa) kaikki pien-
talorakentaminen on tiivistä kaupunkimaista pientaloasumista. Tämä tarkoittaa 
sitä, että perinteisten erillisten omakotitalojen sijasta rakennetaan olemassa ole-
van asutuksen ja palvelujen yhteyteen yhteenkytkettyjä omakotitaloja, rivi- ja 
ketjutaloja sekä pienkerrostaloja.

Yhdyskuntarakennemallissa muutos verrattuna perusuraan on toteutettu siten, 
että kunkin kuntatyypin (keskuskunnat, työssäkäyntialueet jne.) sisällä erillisten 
omakotitalojen asuntokannan kasvu on vuoden 2005 jälkeen ohjattu em. uusiin 
talotyyppeihin. Erillisten omakotitalojen uudisrakentaminen ei lopu kokonaan, 
vaan se korvaa vain poistumaa. Uusi rakentaminen sijoitetaan kunkin maakunnan 
ja kuntatyypin sisällä tukemaan taajamia siten, että keskimääräiset työssäkäynti- 
ja asiointietäisyydet eivät kasva enää kuin puolella perusuran mukaisesta nopeu-
desta (joka noudattaa 1990-luvun trendiä). Tämä merkitsee samalla sitä, että yh-
dyskuntarakennemallin Urbaani-pientalo asumisen skenaariossa yhdyskunta-
rakenteen hajautuminen jatkuu edelleen vaikkakin hidastettuna ja aluerakenne ei 
muutu (maakuntien, niiden keskusten tai kuntatyyppien keskinäiset suhteet asu-
kasmäärissä tai rakennuskannan määrässä pysyvät ennallaan). Muutos erillisistä 
omakotitaloista kytkettyihin talotyyppeihin on vuoden 2030 tilanteessa yhteensä 
noin 12 miljoona asunto-m2, mikä vastaa noin 260.000-270.000 asukasta 
(144.000-154.000 asukuntaa) riippuen siitä lasketaanko siirtyvät asuntoneliöt 
omakotitalojen (46,1 m2/as.) vai rivitalojen (43,2 m2/as.) asumisväljyydellä 
vuonna 2030. 

Jotta voidaan kääntää skenaarion rakenne kulutusmalliksi, tarvitaan yksinkertais-
tavat oletukset. Koska varsinainen yhdyskuntarakenne ja yhdyskuntarakennemal-
lin kuntatyypit eivät ole mukana kulutusmallissa, laskelmissa oletetaan, että 
Urbaani-pientalo alueet rakennetaan kaupungeissa. Tämä tarkoittaa että vuodesta 
2010 lähtien pientalojen uustuotanto supistuu kehyskunnissa ja kasvaa samalla 
lukumäärällä (keskus)kaupungeissa. Tuloksena kaupungeissa asuvien kotitalouk-
sien lukumäärä vuonna 2030 on Urbaani-pientalo asumisen skenaariossa noin 
107.000 suurempi kuin perusurassa. Toisaalta työssäkäyntialueilla (kehyskunnis-
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sa) asuvien lukumäärä on 107.000 pienempi (kuvio 5.2). Tämä on vain simuloin-
tioletus, joka kulutusmallin kannalta lähestyy parhaita skenaarion piirteitä. Emme 
siis väitä, että Urbaani-pientalo skenaario vaatisi näin radikaaleja muutoksia. Yh-
dyskuntarakennepiirteet voidaan ottaa paremmin huomioon yhdyskuntarakenne-
mallissa.
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keskus P/K/S TKA P/K/S muut kaup.P/K/U/S
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Kuvio 5.2 Asuntokannan kehityksen erot Urbaani-pientalo skenaarion ja muiden 
skenaarioiden välillä (P=Perus; K=Kylä; U=Urbaani; S=Seniori) 

Urbaani-pientalo asumisen skenaario on vaihtoehto yhdyskuntarakenteen voi-
makkaasti jatkuvalle hajautumiskehitykselle. Skenaariossa pyritään tarkastele-
maan, miten yhdyskuntarakennetta parantamalla voidaan vaikuttaa kulutuksen 
ekotehokkuuteen. Skenaario perustuu tiiviiseen ja matalaan kaupunkirakentami-
seen, joka koostuu pääosin yhteenkytketyistä omakotitaloista, rivi- tai ketjutalois-
ta sekä pienkerrostaloista. Matala ja tiivis kaupunkirakentaminen perustuu 
pitkäaikaiseen kehittämistyöhön, jossa otetaan huomioon ihmisläheisyys ja pie-
nimittakaavaisuus. Kaikilla tai lähes kaikilla on sisäänkäynti suoraan maan tasos-
ta ja käytössään pieni oma piha-alue. Kokonaisuudet jakautuvat pieniin, 
ymmärrettäviin ja hallittaviin yksiköihin. (Lahti 2001). Näin voidaan kaupunki-
suunnittelun keinoin vastata ainakin osaan tapaustutkimuksissa ja mm. Kortteisen 
ym. (2005) tutkimuksissa havaituista ”maallemuuttavien” lapsiperheiden toiveis-
ta (mm. turvallinen kasvuympäristö, luonnonläheisyys, oma piha, yhteisöllisyys). 
Skenaarion lähtökohtana on, että myös kaupunkiympäristöön voidaan hyvän 
suunnittelun avulla luoda turvallisia, hallittavissa olevia tiloja (vrt. Newman 
1996), jotka vastaavat useimpien ”maallemuuttajien” tarpeita. Tiivis kaupunkira-
kenne estää kuitenkin autoriippuvuuden ja mahdollistaa tehokkaan kaupunki-
infrastruktuurin, joukkoliikenteen ja muun palvelurakenteen.  
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Skenaarion edellytykset 

Skenaario edellyttää voimakasta panostusta ekotehokkuutta edistävään kaavoi-
tukseen ja rakentamiseen sekä uusien talotyyppien kehittämiseen niin, että lapsi-
perheet ja muut kaupungeista muuttavat haluavatkin jäädä kaupunkeihin lähelle 
palveluja. Tämä edellyttää huomattavia muutoksia kaupunkien nykyisessä tontti- 
ja maanomistuspolitiikassa, jotta skenaarion mukaisia asuinalueita saadaan kaa-
voitetuksi riittävästi. Ollakseen ekotehokkaita, asuinalueiden on sijoituttava jär-
kevässä suhteessa palveluihin ja työpaikkoihin. 

Ihmisten asuinpaikan valintaa on vaikea ohjata. Houkutellakseen erityisesti lap-
siperheitä asuinalueiden ja rakennusten on vastattava niitä toiveita, jotka houkut-
televat lapsiperheitä kaupungeista. Asuinalueiden on oltava viihtyisiä, luonnon-
läheisiä ja laadukkaasti suunniteltuja ja niissä tulisi mielellään näkyä 
historiallinen kehitys. Rakennusten ja asuntojen on tarjottava toimintoja, joita 
omakotitaloon muuttajat tavoittelevat (useimmilla oma piha, lähiluonto, yksilöl-
linen ulkonäkö ja asunnon suunnittelu). Myös asukkaiden aktiivisuuteen, yhteis-
toimintaan ja keskinäiseen vastuuseen omasta alueestaan on panostettava alusta 
lähtien esimerkiksi tukemalla asukas- ja kaupunginosayhdistysten toimintaa ja 
osallistumalla näiden suunnitteluun. Asuntojen tulee olla hinnaltaan keskitulois-
ten lapsiperheiden saavutettavissa. 

Kuten edellä on todettu, lapsiperheiden lukumäärä vähenee merkittävästi tarkas-
telujaksolla. Tämän vuoksi uusille urbaaneille pientaloalueille muuttavien lapsi-
perheiden lukumäärä on suhteellisen pieni. Siksi alueet on suunnattava kaiken-
tyyppisille kotitalouksille. Tämä oletus on erityisen tärkeä kulutusmallissa. 
Taulukossa 5.9 esitetään tiivistelmä kotitaloustyypeittäin. 

Taulukko 5.9 Uusilla Urbaani-pientalo alueilla asuvat, prosenttiosuus koti-
taloustyyppiä kohti – kulutusmallin oletukset

Kotitaloustyyppi 2010 2015 2020 2030

20-54 lapsettomat 1,3 % 2,6 % 3,6 % 4,6 % 

20-54 lapsiperheet 0,5 % 0,8 % 1,2 % 1,8 % 

55-64 lapsettomat 1,3 % 2,6 % 3,7 % 4,7 % 

65+ 1,3 % 2,5 % 3,5 % 4,6 % 



70 Vaihtoehtoskenaariot

5.2.2 Skenaarion vaikutukset 

Vaikutukset kulutukseen ja yhdyskuntarakenteeseen

Skenaario vaikuttaa kulutukseen erityisesti asumisen ja työmatkaliikenteen osal-
ta. Asutus sijaitsee kaukolämpöverkon läheisyydessä, joten kaikkien asuntojen 
lämmitys voidaan hoitaa kaukolämmöllä. Tässä skenaariossa asuntojen keskipin-
ta-alan kasvu hidastuu jonkin verran toisaalta asumismuodon muuttuessa ja toi-
saalta siksi, että asunnot ovat keskeisen sijaintinsa takia kalliita eikä 
kotitalouksilla ole varaa yhtä suuriin asuntoihin kuin etäämpänä keskustasta. Pit-
källä aikavälillä asuntojen hintoihin vaikuttaa myös tonttien tarjonta, kaavoitus ja 
muut tarjontatekijät. Toisaalta urbaanissa pientaloasumisessa talot sijaitsevat pie-
nemmillä tonteilla, mikä voi osaltaan tasata korkeampia hintoja. Nykyisin lapsi-
perheiden asumistiheys kerrostalossa on 22 m²/henkilö, kun omakotitaloissa 
asumisväljyys on 32 m²/henkilö. Lyhyempien välimatkojen ansiosta myös lii-
kennepolttoaineiden kulutus vähenee ja entistä harvempi kotitalous tarvitsee 
enemmän kuin yhden auton. Taulukossa 5.10 on arvioitu urbaanin pientaloske-
naarion kulutusvaikutuksia perusuraan verrattuna. 

Taulukko 5.10. Arvioituja kulutusmuutoksia urbaanin pientaloasumisen skenaa-
riossa

Kulutuskohde    Urbaanin pientaloasumisen vaikutukset 
Kotiin ostettu ruoka ja juomat    Perusuran mukaiset. 
Vaatteet     Perusuran mukaiset. 
Asuminen ja energia    Energiamenot pienenevät kaukolämmön käytön  
      laajentuessa. 
Liikenne     Yksityisautoilun menot pienenevät työmatkojen 
      lyhentyessä ja julkisen liikenteen käytön lisääntyessä.  
      Julkisen liikenteen matkat lisääntyvät.  
Matkailu      Perusuran mukaista. 
Media     Perusuran mukaiset. 
Vapaa-aika    Menot vapaa-ajan palveluihin lisääntyvät. 
      Erillisen vapaa-ajan asunnon merkitys kasvaa. 
Terveydenhoito- yms.    Perusuran mukaiset. 
Turismi     Perusuran mukaiset. 
Rahoituspalvelut    Perusuran mukaiset. 
Autot     Autojen määrä vähenee yhteen/kotitalous (nykyisin 1,8).  
      Käytetty rahamäärä ei vähene samassa suhteessa, jos  
      laatutaso paranee. 
Muut kestotavarat    Kotitalouskoneet ja viihde-elektroniikka perusuran  
      mukaiset.  
Suuret vapaa-ajan välineet    Perusuran mukaiset. 
Sisustus ja puutarha    Kasvaa. 
Säästäminen ja investoinnit    Perusuran mukaiset 

Palvelut     Lapsiperheille tärkeimmät julkiset palvelut ovat päivä-
hoito-, koulutus- ja terveydenhoitopalvelut. Näiden suhteen 
ei muutoksia. Yksityinen kodinhoito ym. palvelut kasvaa. 
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On todennäköistä, että menot kodin sisustukseen, kunnostukseen, remonttiin ja 
puutarhanhoitoon vastaavat kaupungeissa rivitalossa asuvien lapsiperheiden ku-
lutusta. On myös mahdollista, että kiinnostus erilliseen vapaa-ajan asumiseen 
kasvaa. Palveluiden, matkailun ja sisustuksen kulutusosuudet todennäköisesti 
kasvavat; kulutus suuntautuu paremman tarjonnan johdosta entistä enemmän 
kaupunkimaisiin huveihin (kahvilat, ravintolat, vaatteet). Parempien palvelujen ja 
yhteisten tilojen tarjonnan ansiosta yhteiskäytön ja palvelujen käytön mahdolli-
suudet paranevat.

Skenaariolla on huomattavia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Nykyinen ha-
jautumiskehitys hidastuu olennaisesti ja asuinympäristöt eheytyvät. Tällä on mo-
nia myönteisiä vaikutuksia ekotehokkuuteen. Suorasta sähkölämmityksestä ja 
muista asuntokohtaisista lämmitysratkaisuista voidaan luopua, kun asunnot voi-
daan liittää kaukolämpöverkkoon ja lämmitys voidaan tuottaa pääasiassa sähkön 
ja lämmön yhteistuotantona. Kaikkiaan infrastruktuuri-investoinnit jäävät nyky-
kehitystä pienemmiksi (tie- ja katurakentaminen, vesi- ja viemäriverkosto jne.). 
Tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa myös tehokkaan palvelurakenteen, josta 
ekotehokkuuden kannalta tärkeintä on tehokas joukkoliikenneverkko. Näin voi-
daan torjua liiallista autoistumista. 

5.2.3 Esimerkki urbaanin pientaloasumisen skenaarion vaikutuksista 
kotitalouden kulutukseen ja sen ekotehokkuuteen 

Skenaarion havainnollistamiseksi olemme tehneet laskelman siitä, mitä skenaa-
rion mukainen asuminen ja kulutus merkitsisi yksittäiselle esimerkkikotitaloudel-
le. Kuten kyläasumisen yhteydessä esitelty esimerkki, tämäkin esimerkki 
sijoittuu nykyhetkeen ja tarkastelee vaikutuksia yksittäisen kotitalouden tasolla. 
Taulukossa 5.11 esitetään, mitä vaikutuksia olisi sillä, että nykyisin kehyskun-
nassa asuva perhe asuisi keskuskunnassa pienkerrostalossa tai rivitalossa lähellä 
työpaikkoja ja palveluja. Perheeseen kuuluu kaksi aikuista sekä 11- ja 14-
vuotiaat lapset. Molemmat vanhemmat käyvät työssä. Isä käyttää työnantajan 
autoa, jota ei ole esimerkissä otettu huomioon. Äidin päivittäinen työmatka on 
120 km. Urbaanin pientaloasumisen skenaariossa se vähenisi 4-10 kilometriin. 
Esimerkissä on oletettu, että tällöin työmatka tehtäisiin julkisella kulkuvälineellä, 
mikä vähentää välittömiä kuluja 1.300–1.700 euroa vuodessa.

Työmatkaliikkumisen lisäksi toinen muutos liittyy asumismuotoon. Pientalosta 
siirrytään pienkerrostaloon tai rivitaloon. Samalla asuinpinta-ala vähenee 120 
neliöstä 110 neliöön. Olemme olettaneet, että asuntojen (120 neliön omakotitalo 
kehyskunnassa - 110 neliön rivitaloasunto keskuskunnassa) hankintahinnat ovat 
suunnilleen samat, joten asuntolainan hoitomenot säilyvät ennallaan (Taulukko 
5.12). Asumismenoihin tulee säästöä energiamenojen alenemisesta, mutta lisäys-
tä yhtiövastikkeesta. Vakuutusmenot alenevat omakotitalon palo- ja kiinteistöva-
kuutuksen verran (rivitalossa nämä sisältyvät yhtiövastikkeeseen). Auton käyttö-
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menot alenevat, koska työmatka lyhenee ja se voidaan kulkea julkisella liikenne-
välineellä. Julkisen liikenteen maksut on lisätty ”muihin menoihin”. Tämän las-
kelman perusteella perheen nettosäästö vuodessa on noin 1.400 euroa. 

Taulukko 5.11. Esimerkkilaskelma urbaanin pientaloasumisen vaikutuksista 
yhden perheen tapauksessa

Nyt Urbaani pientaloasumi-
nen

Talotyyppi Yhden perheen pientalo Pienkerrostalo tai rivitalo 
Asuinpinta-ala, m² 120  110 
Lämmitystapa Suora sähkölämpö Kaukolämpö 
Sähkön kulutus/vuosi10 18.960 kWh 

1 551 e/v 
3.500 kWh 

400 e/v 

Polttopuut 17 m3 - 
Työmatkan pi-
tuus/työpäivä  

120  km 5-10 km 

Työmatka-ajot/vuosi 28.000 km 
2. 240 l D, 2 100 e 

2.300 – 4.700 km 
julkisella kulkuvälineellä, 
vuosikustannus 400-760 

e/v.11

Autojen lkm 1 1 

Kertynyt nettosäästö on esimerkissä oletettu käytettäväksi kotitalouspalveluihin 
ja vapaa-ajan palveluihin. Kotisiivous kerran kuukaudessa kotitalousvähennys 
huomioon ottaen maksaa 650 euroa vuodessa. Tällöin esimerkiksi ravintola ja 
vapaa-ajan palveluihin jää käytettäviksi runsaat 700 euroa vuodessa enemmän 
kuin ”nykymallin” mukaisesti kehyskunnassa asuvalla esimerkkiperheellä. 

Esimerkin mukaisten kulutusmuutosten vaikutuksia ekotehokkuuteen on arvioitu 
liitteessä 7 soveltamalla Mäenpään (2005) kulutuksen materiaalien kokonaiskulu-
tusta (TMR) ja kokonaisenergiankulutusta (välitön ja välillinen) koskevia lukuja. 
Esimerkkiperheessä urbaaniin pientaloasumiseen liittyvät ratkaisut vähentävät 
materiaalien kokonaiskäyttöä erityisesti sähkönkulutuksen mutta myös auton 
käytön osalta yhteensä vajaat 20 %. Vaikutukset energian kokonaiskulutukseen 
ovat kuitenkin tätä suuremmat: energian kokonaiskulutus skenaarion mukaisessa 
esimerkkiperheessä vähenee noin kolmasosalla. Tässäkin esimerkissä suurin vai-
kutus on sähkön kulutuksen ja auton käytön vähenemisellä. 

                                             
10 Sähkön hinnoittelussa on käytetty Motiva Oy:n esittämää jatkuvatoimisen sähkölämmityksen hintaa 
7,52 c/kwh + 125 e perusmaksu/v. Pienkerrostalossa tai rivitalossa energian kulutuksessa on käytetty 
Helsingin energian sähkönkulutuksen laskuria. 
11 ytv.fi 
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Taulukko 5.12. Tapaustutkimuksiin perustuva esimerkki nykymallin ja ”urbaa-
nin pientaloasumisen” mallin eroista 

KULUTUSMENOT/v ’nykymalli’          ’Urbaani-pientalo’       
Elintarvikkeet   6 000   6 000 
Asuntolainan hoitokulut   6 720   6 720 
Sähkö  1 550   400 
Muut asumismenot  870   1 860 
Auton käyttömenot   3 000   1 600 
Tietoliikenne    1 200   1 200 
Koulutus ja terveyden hoito       120   120 
Vakuutusmaksut  1 120  900 
Muut menot       21 420  21 820 
Säästäminen   2 400   2 400 
KÄYT OLEVA TULO   44 400   44 400 
Nettosäästö    1 380 
Palveluiden käyttö: 
Siivous kerran kuussa á 4 tuntia 
Kotitalousvähennys 
Todellinen kustannus 
Ravintola ym. vapaa-ajan palvelut 

 -   
  1 372 
  - 723 
  649 
  723 

5.2.4 Skenaarion vaikutukset kulutusmenoihin kokonaistalouden 
tasolla

Edellä urbaanin pientaloasumisen skenaariota havainnollistettiin yksittäisen esi-
merkkikotitalouden avulla. Esimerkin lähtötiedot poikkeavat monelta osin ske-
naarion kohderyhmän keskiarvoista (asunnon pinta-ala, työmatka, kulutusmeno-
jen rakenne). Lisäksi yleistettäessä skenaario koko väestöön joudutaan muutta-
maan joitakin skenaario-oletuksia. Kaikki eivät toteuta kaikkia muutoksia. 
Taulukossa 5.13 on esitetty keskiarvoihin perustuvat vaikutukset. Tässä skenaa-
riossa lähestymistapa on sama kuin Kyläasuminen skenaariossa (5.1.4). Mallissa 
keskitetään budjettimuutokset niille kotitalouksille, jotka osallistuvat myös mui-
hin muutoksiin. Mallioletus ei vaikuta tuloksiin valtakunnallisella tai väestöryh-
män tasolla.
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Taulukko 5.13 Mallioletukset menojen uudelleenallokoinnista – Urbaani-
pientalo skenaariossa 

Menoluokat Säästöt / tulolisäys Lisämenot

Elintarvikkeet (ravintolankäynti , kaupasta )  25~50* 

Energiakustannukset (lämmitys ) 300 ~ 575 (arvo 
kasvaa ajan myöten)

Auton polttoainemenot 675 ~ 1900**  

Auton muut käyttömenot 100  

Auton hankintakustannukset (merkittävä osa toisesta 
autosta)

700

Joukkoliikenteen matkaliput  500 ~ 700 

Kulttuuri & virkistys  0~100*** 

Verovähennys kotityön yhteydessä (50 % muuttajil-
le)

575

saatavissa uudelleen allokointia varten  1450 ~ 2450 

          josta tavaroiden kotiin kuljetus (2 0%)  290 ~ 490 

          josta kotiin liittyvät palvelut (80 %)  1160 ~ 1960 

Skenaarion muut vaikutukset 

Skenaario edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä. Sen mukainen kehitys lisää 
myös kulutuksen palveluvaltaistumista. Skenaario vaikuttaa aluerakenteeseen 
niin, että väestön muutto alueille C ja D hiljenee tai pysähtyy, kun taas kaupunki-
en (A ja B) väestö kasvaa. Tällä on vaikutuksia alueelliseen työllisyyteen. Erityi-
sesti palveluiden lisääntyvä kysyntä lisää työllisyyttä asutuskeskuksissa, mutta 
vähentää sitä keskustojen ulkopuolella. Skenaarion mukainen kehitys saattaa 
myös entisestään heikentää haja-asutusalueiden palvelutarjontaa.

5.3 Seniori- ja palveluasuminen 

5.3.1 Kuvaus, perustelut, edellytykset 

Skenaarion kuvaus 

Skenaariossa tarkastellaan mahdollisuuksia edistää asumisen ja kulutuksen eko-
tehokkuutta kehittämällä senioritalokonseptia entistä toimivammaksi ja uusia 
asukasryhmiä houkuttelevaksi. Senioritalot edustavat keskittyvää yhdyskuntake-
hitystä, jossa tiivis asumismuoto, asukkaiden yhteistyö ja yhteistilat sekä sijoit-
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tuminen palvelujen läheisyyteen tuovat mahdollisuuksia tehostaa infrastruktuurin 
käyttöä. Asukkaiden oman asunnon pinta-ala pienenee.  

Seniori-ikäisten osuus väestöstä on tulevina vuosina voimakkaasti kasvamassa, 
kuten taulukosta 5.14 ilmenee. 

Taulukko 5.14 Väestö (milj. henkeä) ikäryhmittäin 2005 ja 2030 

Ikäryhmä 
2005  

väestö

2005  
kotitalouksien 

lukumäärä
2030  

väestö

2030  
kotitalouksien 

lukumäärä
0-19 1,23 -- 1,15 --

20-54 2,47 1,46 2,24 1,44

55-64 0,72 0,40 0,63 0,38

65-74 0,45 0,29 0,67 0,45

75+ 0,39 0,29 0,75 0,60

Yhteensä 5,25 2,44 5,44 2,88 

Seniori-ikäisten talouksista nykyisin pientalossa asuvia on runsaat 40 prosenttia, 
rivitalossa asuu noin 16 prosenttia ja kerrostalossa noin 40 prosenttia. Useat se-
niori-ikäisistä ovat jääneet asumaan aikaisemman perhevaiheen asuntoon, joten 
senioreiden asuinpinta-ala on suhteellisen suuri, keskimäärin noin 80 m² ja oma-
kotitaloissa runsaat 100 m². Muutto pientalosta kerrostaloon tulee ajankohtaiseksi 
usein  silloin, kun omat voimat eivät riitä talon ja pihan kunnostukseen. Nimen-
omaan pientaloissa asuvat seniori-ikäiset ovatkin suurin kohderyhmä senioritalo-
asumiselle, mutta myös tavanomaisista kerrostaloista siirrytään mieluusti uusiin 
senioritaloihin siinä vaiheessa, kun taloon on tulossa suurehkoja parannustöitä, 
tai kun aletaan kaivata enemmän ulkopuolisia palveluja. 

Skenaarion perustelut 

Lähtökohdan skenaariolle tarjoaa viime vuosina kasvanut kiinnostus kehittää 
mm. seniorikansalaisille uusia, joustavia asumisratkaisuja. Väestön ikääntyminen 
asettaa terveys- ja sosiaalipalveluille merkittäviä haasteita, joihin on vaikea vas-
tata nykyisillä rakenteilla (mm. työvoima, kuntatalous). Kunnilla on velvollisuus 
vastata ikääntyvän väestön asumisesta ja peruspalveluista. Tähän asti siihen on 
pyritty mm. korjausrakentamisella ja rakentamalla palvelutaloja, joita on noin 
1.230 kappaletta. Kaikkiaan arvioidaan, että yhteensä laitoshoidossa, vanhainko-
deissa sekä erilaisten asumispalvelujen piirissä oli vuonna 2000 noin 50.000 (7,5 
%) yli 65-vuotiasta.Yli 75-vuotiaista näissä asumismuodoissa oli noin 13 % (Nis-
sinen ja Santalo 2001). Senioritalo on uusi, entistä yksilöllisempi vaihtoehto 
ikääntyvien asumiseen. Se ei kilpaile palvelutalojen kanssa. Palvelutaloissa on 
viime vuosina asunut yhä vanhempia ja huonokuntoisempia ikäihmisiä. Palvelu-
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talojen asema tullee säilymään, mutta väestön ikääntyessä ja ihmisten alkaessa 
ennakoida omaa ikääntymistään, on syntynyt tarve uusille asumisen vaihtoeh-
doille.

Senioritalot ovat tavallisen itsenäisen asumisen ja palveluasumisen välimuotoon 
sijoittuva asumismuoto. Ideana on, että senioritaloon muutetaan silloin, kun ei 
vielä olla erityisen hoidon tai avun tarpeessa. Esteettömyyden, teknisten ratkaisu-
jen, lähellä sijaitsevien palvelujen sekä naapuriavun turvin tällaisessa asunnossa 
voidaan asua pidempään kuin tavanomaisessa. Senioritaloja on tullut markkinoil-
le vasta kuluneen 10 vuoden aikana, eikä niiden nykyisestä lukumäärästä ole 
tarkkaa tietoa. Suppea markkinakatsaus osoittaa, että kaikki suurimmat rakennus-
liikkeet tarjoavat nykyisin erityisiä asuntoja ikääntyville. Näiden osuus kerrosta-
lojen uudisrakennuskannasta vaihtelee rakennusliikkeittäin noin 2-15 %. Lisäksi 
on tarjolla erityisiä senioreille suunnattuja vuokra-asuntoja, joiden osuus suurim-
pien vuokra-asuntojen rakennuttajien asuntokannasta on noin 1-2 %. Alan toimi-
joiden käsitykset senioriasumisen tulevaisuudesta vaihtelevat: Toisaalta on 
odotuksia senioreiden erityisryhmän ja -tarpeiden kasvusta, toisaalta epäilyjä sii-
tä, haluavatko kaikki seniorit muuttaa erityiseen ikäihmisten ”ghettoon”. ”Kovan 
rahan” senioritaloja markkinoidaan yleensä myös muillekin, niissä on osittain 
tarjolla myös joitakin suurempia asuntoja.  

Senioriasuminen ei ole vakiintunut termi, vaan nimikkeellä markkinoidaan tällä 
hetkellä erilaisia asumisratkaisuja (Olsbo-Rusanen ja Väänänen 2003). Seniori-
asuminen on myös uusi asumismuoto, joka vielä hakee sopivinta muotoaan. Se-
nioriasumiselle voidaan kuitenkin tunnistaa joitakin ominaispiirteitä: 

pienet asunnot yhden ja kahden hengen talouksien käyttöön  

esteettömyys, ikääntyvien itsenäistä asumista tukevat ratkaisut 

palvelut kävelyetäisyydellä, mahdollisesti palvelutalo tai palvelukortteli 
lähellä

taloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä on yleensä tavallista enem-
män yhteistiloja (yleisimmin pesula, sauna, kerhohuone) 

Skenaariossa konseptia laajennetaan ja parannetaan niin, että se houkuttelee en-
tistä useampia ikääntyviä palvellen myös aktiivisten yli 55-vuotiaiden erityyppi-
siä tarpeita. Tietyt senioriasumisen erityispiirteet kuten esteettömyys, palvelujen 
läheisyys ja yhteistilojen tarjonta vakiintuvat. Asumisen turvallisuus paranee se-
kä taloautomatiikalla, palvelujen läheisyydellä sekä yhteisöllisyydellä. Lisäksi 
palvelut voidaan tuottaa kustannustehokkaasti, koska senioritaloissa/alueilla on 
runsaasti kysyntää samantapaisille palveluille. Toisaalta asukaskunnan monipuo-
listuessa asuminen myös monimuotoistuu: toisissa senioritaloissa on tarjolla run-
saasti palveluja (ateria-, siivous-, hoiva-), kun taas toisissa turvallisuus ja 
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yhteisöllisyys perustuu enemmän asukkaiden omatoimisuuteen ja sähköisten pal-
velujen käyttöön.

Skenaarion edellytykset 

Yleistyäkseen näin laajaksi senioriasumisen on monimuotoistuttava. Senioritalo-
jen tulee palvella itsenäisesti asuvia ikääntyneitä, jotka tarvitsevat runsaasti apua 
arkeensa ja terveydenhoitoonsa. Lisäksi sen tulee voida palvella yli 55-vuotiaita, 
jotka ovat edelleen työelämässä ja viettävät liikkuvaa elämää, esimerkiksi jakaen 
aikansa kaupunkiasunnon ja vapaa-ajan asunnon kesken tai ulkomailla asuvien 
omaisten luona vieraillen. Senioritalossa tarjolla olevat palvelut, kuten siivous, 
pyykinpesu ja ruokailu, voivat perustua asukkaiden omatoimisuuteen tai ostettui-
hin palveluihin, taikka näiden joustaviin yhdistelmiin. 

Taloissa on joustavasti käytettäviä, hyvin varustettuja yhteistiloja, jotka mahdol-
listavat yhteisten tavaroiden ja palvelujen käytön ja vähentävät tarvittavien kes-
tokulutushyödykkeiden määrää. Talot sijaitsevat kävelyetäisyydellä tärkeimmistä 
palveluista, joten henkilöauton käyttö vähenee. Tehokkaat taloautomaatiopalvelut 
parantavat asumisen mukavuutta ja turvallisuutta sekä edistävät järkevää energi-
an käyttöä. 

Skenaarion kohderyhmät ja edellytykset rakennuskannalle: 

senioritaloihin muuttaa vuoteen 2030 mennessä lähes 10 % yli 65-
vuotiaista.

tarvittava senioriasuntojen määrä on noin 100.000 (kuvio 5.2). Skenaario-
laskelma perustuu tarvittavien asuntojen kokonaisrakentamisen kannalta 
järkevään vuosittaiseen lisäykseen. 
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Kuvio 5.3. Skenaarion mukainen senioriasuntojen lukumäärän kehitys vuodesta 
2005 vuoteen 2030

5.3.2 Skenaarion vaikutukset 

Vaikutukset kulutukseen ja yhdyskuntarakenteeseen ja niiden kautta ekote-
hokkuuteen 

Tehostettu senioriasuminen vaikuttaa asukkaidensa kulutukseen erityisesti asu-
misen ja liikkumisen osalta. Tapaustutkimusten perusteella voidaan päätellä, että 
yksittäisten asuntojen asuinpinta-ala pienenee noin 30 %. Mikäli asuinpinta-alan 
vähennys oletetaan tapaustutkimuksissa tehtyjen havaintojen mukaiseksi, seniori-
taloon muuttaminen vähentää asuinpinta-alaa noin 20 %/asukas (10 m²/asukas). 
Jos tästä käytetään puolet yhteisiin tiloihin (5 m²), niin saavutetaan jo varsin mit-
tavat yhteistilat, eli lähes samanlaiset kuin tapaustutkimuksissa esimerkkinä ole-
vassa runsain yhteistiloin varustetussa Loppukiri-talossa. Asuinpinta-alan piene-
neminen ei kuitenkaan vähennä asumiskustannuksia samassa suhteessa, vaan 
asumiskustannukset suuntautuvat entistä enemmän asumisen laatuun (talonmies- 
ym. palvelut, automaatio, yhteistilat ja -varusteet, paremmat materiaalit ja suun-
nittelu).

Sekä asumismuodon muutos (usein pientalosta kerrostaloon) että asuinpinta-alan 
pieneneminen vähentävät lämmön ja sähkön kulutusta. Uusissa senioritaloissa 
sovelletaan runsaasti taloautomaatiota, joka lisää sähkön käyttöä erilaisissa jat-
kuvasti käytössä olevissa turvallisuus- ja etävalvontasovelluksissa, mutta toisaal-
ta myös vähentää sähkön kulutusta erilaisten automaattikytkimien ansiosta. 
Senioriasuminen myös todennäköisesti vähentää henkilöauton käyttöä ja matka-
etäisyyksiä yleensäkin, kun asunto sijaitsee palvelujen välittömässä läheisyydes-
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sä. Myös kestokulutushyödykkeiden tarve vähenee pienempien asuntojen, yhteis-
tilojen, palvelujen ja yhteiskäyttömahdollisuuksien ansiosta. Kotitalouspalvelujen 
kulutus kasvaa niiden parantuneen tarjonnan ansiosta, samoin kuin vapaa-ajan 
palvelujen. Taulukossa 5.15 on arvioitu senioritalossa asumisen vaikutuksia ku-
lutukseen verrattuna perusuraan. 

Taulukko 5.15. Arvioituja kulutusmuutoksia Senioritalo-skenaariossa 

Kulutuskohde Senioritalo-skenaarion vaikutukset 

Kotiin ostettu ruoka ja juomat Pienenee. 
Ravintolaruokailu, ateriapalvelut Kasvaa. 
Vaatteet Perusuran mukaiset. 
Asuminen ja energia Energiamenot pienenevät. Muut asumismenot pienenevät, koska 
 asuntojen koko pienenee. (Asuntojen hinnat ja vuokrat ovat 
 kuitenkin varsin korkeita.) 
Liikenne Yksityisautoilun menot pienenevät ainakin asiointimatkojen 
 osalta. 
 Julkisen liikenteen matkat sekä matkailu perusuran mukaiset. 
Media Perusuran mukaiset. 
Vapaa-aika Menot vapaa-ajan palveluihin kasvavat, koska palvelutarjonta 
 keskustoissa suurta. 
Terveydenhoito- yms. Kasvavat jonkin verran, koska palvelutarjonta keskustoissa 
 parempaa. 
Turismi Perusuran mukaiset. 
Rahoituspalvelut Perusuran mukaiset. 
Autot Auton hankinnat vähenevät. 
Muut kestotavarat Hankinta vähenee yhteisten laitteiden ja lisääntyneen 
 palvelutarjonnan seurauksena. 
Suuret vapaa-ajan välineet Perusuran mukaiset. 
Sisustus ja puutarha Pienenee. 
Säästäminen ja investoinnit Kasvaa jonkin verran erityisesti, jos hankitaan senioritalosta 
 omistusasunto. Myös vapaa-ajan asunnon hankinta sekä 
 peruskorjaukset lisääntyvät. 

Palvelut  
Julkiset palvelut Tärkeitä julkisesti järjestettyjä palveluita terveydenhoito- ja 
 kodinhoidon palvelut sekä hoivapalvelut. Tarvetta näiden 
 lisäämiseen. 

Muut palvelut Kaikki henkilökohtaiset palvelut: terveyden- ja kauneudenhoito-, 
 hoiva-, kodinhoito-, ateria-, vapaa-ajan- ja kulttuuripalvelut sekä 
 matkailu kasvavat. 
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Seniorikotitalouksien taloudelliset mahdollisuudet käyttää yksityisiä 
palveluja 

Nykyisin keskustellaan paljon yksityisten kodinhoito- ja hoivapalveluiden yksi-
tyistämisestä ja näiden käytön lisäämisestä. Käyttöä on edistetty erityisin verovä-
hennysmenettelyin. Taustalla ovat olleet näkemykset matalapalkka-alojen työlli-
syyden edistämisestä ja julkisen sektorin säästötavoitteet. Yritysten ja järjestöjen 
tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovatkin lisääntyneet viimeisten kymmenen 
vuoden aikana. (Kauppinen & Niskanen 2005; ks. myös Heikkilä & Roos 2005; 
Varjonen & Aalto & Leskinen 2005). Tapahtuneet muutokset kohdistuvat erityi-
sesti ikääntyneeseen väestönosaan, jotka ovat kasvavassa määrin riippuvaisia 
tarjolla olevista palveluista. Seuraavassa pyritään seniori-ikäisten kulutusta kos-
kevien tilastojen avulla arvioimaan seniori-ikäisten taloudellisia mahdollisuuksia 
hyödyntää yksityisesti tarjolla olevia palveluita.

Seniori-ikäisten kotitalouksien ostovoima (käytettävissä oleva tulo) oli vuonna 
2001 keskimäärin noin 22.000 euroa. Noin 60 prosentilla tulot olivat alle 20.000 
euroa vuodessa. Tulot ovat sitä matalammat, mitä iäkkäämmistä on kyse. (Tau-
lukko 5.16). 

Taulukko 5.16 Senioritalouksien (*) keskimääräinen tulotaso ja tulonjako ikä-
ryhmittäin

Kaikki 55-64-v. 65-74-v. 75-84-v. 85+ v. 

Käytettävissä oleva tulo, 1 000 e/v.  22,2 27,1 22,0 17,4 14,0 

Tuloluokka, %-osuus      

- alle 10 000 13 12 9 15 27 

- 10 000 –19 999 45 33 45 57 61 

- 20 000-29 999 24 25 30 19 5 

- 30 000 – 8 30 16 8 7 

(*) Ryhmän rajaus: yhden ja kahden hengen kotitaloudet, joissa kotitalouden jäsenet ovat vähin-
tään 55 vuotta täyttäneitä. Taulukon ikäluokitus tehty kotitalouden viitehenkilön mukaan, joka 
on kotitalouden suurituloisin jäsen. 

Yksityiset palvelumaksut ovat melko kalliita. Verosta tehtävä kotitalousvähennys 
alentaa niitä kuitenkin huomattavasti. Seuraava ”palvelupaketti” on laadittu ha-
vainnollistamaan palvelukustannuksia senioritalossa asuville: 

elintarvikkeiden tilaaminen kotiin kerran viikossa     520,- e/v 
siivous joka toinen viikko           2.180,- e/v 
ateriapalvelu (100 krt/v)              880,- e/v 
liikuntaryhmä                  200,- e/v 
YHTEENSÄ               3.780,- e/v 
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Kotitalousvähennys (nykyisin enintään 1.150 euroa) alentaa kustannukset yhden 
hengen osalta noin 2.600 euroon ja kahden hengen kotitalouden osalta 1.480 eu-
roon. Ikääntymisen myötä seuraava terveydenhoito- ja hoivapalvelujen tarve 
kasvattavat menoja huomattavasti. Kotitalousvähennys huomioon ottaen ”palve-
lupaketin” kustannukset ovat noin 7-10 % senioritalouksien keskimääräisistä tu-
loista.

”Palvelupaketin” mahdollisuuksia voidaan arvioida myös vertaamalla siitä aiheu-
tuvia menoja seniori-ikäisten toteutuneisiin kulutusmenoihin, joita kuvataan tau-
lukossa 5.17. Taulukossa mukana ovat vain kahden hengen senioritalouksien 
menot asunnon talotyypin mukaan. Esimerkkinä käytetyn ”palvelupaketin” hinta 
– noin 1.500 euroa vuodessa – on lähinnä samaa suuruusluokkaa kuin sisustuk-
seen, kodinkoneisiin ja tarvikkeisiin taikka terveyteen käytetyt menot. Miten ku-
lutusrakennetta voisi muuttaa siten, että palveluihin olisi mahdollista käyttää 
nykyistä enemmän rahaa?  

Taulukko 5.17. Kahden hengen senioritalouksien keskimääräiset kulutusmenot 
asunnon talotyypin mukaan vuonna 2001 

Omakotitalo Pari- tai  
rivitalo

Kerrostalo 
tai muu

rakennus
Kulutusmenot yhteensä 26 100 25 900 22 600 
Elintarvikkeet 3 800 3 700 3 600 
Alkoholijuomat ja tupakka 600 700 700 
Vaatteet ja jalkineet  600 500 500 
Asuminen ja energia 9 200 8 400 7 000 
Sisutus, kodinkoneet ja tarvikkeet 1 400 1 400 1 200 
Terveys 1 500 2 000 1 600 
Liikenne 3 200 3 000 2 200 
Tietoliikenne 700 700 700 
Kulttuuri ja vapaa aika 2 300 2 600 2 300 
Hotellit, kahvilat, ravintolat 700 600 700 
Muut menot 2 100 2 300 2 100 

Taulukosta voi havaita, että seniori-ikäisten suurin menoerä on asumismenot, 
jotka on arvioitu ns. bruttovuokraperusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että omis-
tusasunnossa asuvien asumismenoksi on arvioitu vastaavanlaisen asunnon vuok-
ran määrä. Asumismenojen suuruus on siten riippuvainen asunnon koosta. 
Muutettaessa pienempään asuntoon, asumismenot alenevat. Myös menot ostet-
tuihin elintarvikkeisiin alenevat jonkin verran, kun käytetään ateriapalveluja. Lii-
kennemenoissa voidaan myös säästää, ainakin asiointimatkojen osalta, koska 
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asutaan lähellä palveluja. Senioritaloon muutettaessa tulee ehkä mahdolliseksi 
luopua omasta autosta sekä joistakin muista kestotavaroista. Tämä tietysti edel-
lyttää, että yhteisiä laitteita tai korvaavia palveluja on saatavissa. Lyhyellä täh-
täimellä ja keskimäärin voi olla vaikeuksia muuttaa kulutusmenojen rakennetta 
niin paljon, että yksityisten palvelujen käyttö voisi huomattavasti laajentua. 

Varovaisen arvion mukaan nykyisin 10-20 % senioritalouksista voisi laajamittai-
sesti käyttää yksityisesti tuotettuja palveluja. Tulevaisuudessa tämä osuus tulee 
jonkin verran kasvamaan, kun eläkkeelle siirtyvien tulotaso on nykyisten eläke-
läisten tulotasoa korkeampi. Hyvin toimivia julkisia palveluja tarvitaan kuitenkin 
edelleen, ettei eriarvoisuus ikääntyvien keskuudessa kasva. 

Esimerkkilaskelma senioriasumisen vaikutuksesta kotitalouden kulutukseen 
ja ekotehokkuuteen 

Seuraavassa esimerkkilaskelmassa tarkastellaan senioriasumisen vaikutuksia ko-
titalouden kulutukseen ja ekotehokkuuteen pääosin kuvitteellisen esimerkkilas-
kelman perusteella. Laskelma perustuu tapaustutkimuksista saatuun kvalitatiivi-
seen aineistoon sekä Kulutustutkimuksen (v.2001) tietoihin eri tavoin asuvien 
seniori-ikäisten kulutukseen. Laskelma havainnollistaa muutosta nykyhetkessä, 
kun taas luvun 5 skenaariotarkasteluissa tarkastellaan vaikutuksia vuoteen 2030. 
Esimerkissä lasketaan senioriasumisen kautta mahdollisesti syntyviä säästöjä, 
joiden ansiosta senioritalouksilla voisi olla varaa edellä kuvattuun noin 1.500 
euron vuosittaiseen ”palvelupakettiin”. 

Esimerkissä oletetaan seniori-ikäinen pariskunta, joka asuu 95 m2 omakotitalossa 
ja muuttaa sieltä kuntakeskukseen 65 m2 senioriasuntoon sekä paremman tarjon-
nan ansiosta alkaa käyttää entistä enemmän palveluja. Tässä tapauksessa kulutus 
voisi mahdollisesti muuttua esimerkiksi taulukon 5.19 mukaisesti. Oletamme, 
että senioriasunnon hankintahinta vastaa suurin piirtein omakotitalon myyntihin-
taa. Asumiskustannuksissa säästetään sähkön kulutuksen ja korjauskulujen vähe-
nemisen myötä 800 euroa (olettaen noin 300 euron säästö sähkölaskussa 
pienentyneen asuinpinta-alan ansiosta, noin 300 euron säästö kaukolämpöön siir-
tymisen ansiosta sekä 200 vähemmän korjauskuluihin).  

Etäisyyksien lyhenemisen ansiosta säästetään myös liikkumismenoissa. Esimer-
kissä oletetaan säästettävän 700 euroa, mikä todennäköisesti edellyttäisi oman 
auton käytöstä luopumista. Toisenlaisen vaihtoehdon tarjoaa esimerkiksi yhteis-
autopalvelu, joka voi joissakin tapauksissa sopia hyvin senioriasumisen yhtey-
teen. Yhteisautopalvelut sopivat parhaiten lyhyitä matkoja ajaville ja toimivat 
palvelut edellyttävät suhteellisen tiivistä yhdyskuntarakennetta. Yhteisautopalve-
lusta ja sen kustannuksista on kerrottu lisää liitteessä 8.
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Taulukko 5.19. Kuvitteellisen senioritalouden kulutus nyt ja senioriasumisessa

nyt senioriasuminen

ruoka 3800 3800 

asuminen ja sähkö 9200 8400 

liikenne 3200 2500 

tietoliikenne 700 700 

terveys 1500 1500 

muut menot 7700 7700 

palvelut 0 1500 

yhteensä 26100 26100 

Esimerkin avulla voidaan myös havainnollistaa vaikutuksia ekotehokkuuteen 
(liite 7). Tässä esimerkissä kokonaisenergiankulutus (välitön ja välillinen) vähe-
nee noin 65 prosenttiin aiemmasta. Suurin vaikutus tulee asumisesta. Myös lii-
kennetarpeen väheneminen vähentää energiankulutusta.   

Skenaarion yhteiskunnalliset vaikutukset 

Skenaario edistää asumisen ja palvelujen keskittymistä sekä kulutuksen palvelu-
valtaistumista. Asumiskustannusten suuntautuessa määrän (pinta-ala) sijasta laa-
tuun ja palveluun skenaario tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiinteistö-
yhtiöille ja palveluyrityksille ja helpottaa myös julkista palvelutuotantoa. 
Vaikutus kuntatalouteen ilmenee ennen kaikkea siinä, että ikääntyneet kuntalaiset 
voivat hyvien palveluiden turvin jatkaa entistä pitempään itsenäistä asumista, 
jolloin paine laitospaikkoihin vähenee. Palveluja tuotetaan joustavasti ja tar-
peenmukaisesti yhdistämällä julkisia, yksityisiä ja asukkaiden omatoimisia pal-
veluja. Kulutuksen palveluvaltaistuminen lisää työllisyyttä palvelualoilla. 
Joustavat ja monimuotoiset asumispalvelut edellyttävät panostusta monipuolisen 
palveluosaamisen kehittämiseen. 
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6. Vaihtoehtoskenaarioiden tulokset 

6.1 Johdanto

Edellisessä luvussa selitettiin, mitkä menot ja toiminnot muuttuvat, jos kotitalous 
tekee tietyn vaihtoehtoskenaarion mukaisia valintoja. Vaihtoehtoskenaarioiden 
käsittely malleissa vaatii aina jonkin verran yksinkertaistamista verrattuna siihen, 
miten ne on edellisessä luvussa kuvattu. Lisäksi skenaariosimuloinnissa ei oteta 
huomioon uuden teknologian yleistymisen ja infrastruktuurin käyttöasteiden 
muutoksien vaikutuksia hintoihin. Taulukossa 6.1 esitetään kulutusmuutosten 
tiivistelmä. Nämä muutokset on otettu huomioon mallilaskelmissa. Korostamme 
vielä kerran, että luvun 5 esimerkit kuvasivat muutoksia yksittäisen kotitalouden 
osalta, kun taas mallissa tarkastellaan valtakunnallisia vaikutuksia (vaikkakin 
tarkasteluna kunkin kotitaloustyypin osalta erikseen). Jos tietty kotitalous osallis-
tuu muutoksiin, menojen uudelleenallokointi on merkittävä (1.500 ~ 2.500 euroa 
per vuosi). Yleistymisasteet ovat kuitenkin usein melko pieniä, noin 1–5 %, joten 
kulutusmallin keskimääräiset syöttöluvut per menoluokka jäävät alhaisiksi (esim. 
10 - 300 euroa). Nämä määrät ovat kuitenkin riittävän suuria ekotehokkuuden 
parantamiseksi. 

Taulukko 6.1 Vaihtoehtoskenaarioiden kulutusmuutosten tiivistelmä

Kyläasuminen Urbaani-pientalo Senioritalo
säästöt: säästöt: säästöt: 

auton huolto ja osto auton huolto ja osto auton huolto ja osto 

auton käyttö auton käyttö auton käyttö 

lämmitys lämmitys lämmitys 

työpaikkaruokailu - kodin korjaukset 

lisämenot: lisämenot: lisämenot: 

joukkoliikenne* joukkoliikenne* joukkoliikenne / yhteisauto 

lounas kotona* ravintolassa käynti** -

lämpöpumpun investointi - - 

etätyön vaatima lisäsähkö  - - 

ostosten toimitus kotiin ostosten toimitus kotiin ostosten toimitus kotiin 

kotipalvelut (siivous, puutar-
ha, korjaus, jne.) 

kotipalvelut (siivous, puutar-
ha, korjaus, jne.) 

kotipalvelut (siivous, korjaus, 
jne.)

- virkistys & kulttuuri** virkistys & kulttuuri 
Merkkien selostus: 
*) vaihtoehtoskenaarion tietyn päämuutoksen seuraus **) kulutusmallin autonominen tulos 
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Olettakaamme, että tuloveroalennuksia käytettäisiin jonkin verran enemmän ku-
lutusmuutosten kannustimena nimenomaan kotipalvelujen yhteydessä. Tausta-
ajatus on samanlainen kuin nykyisessä järjestelmässä, eli tällaiset palvelut toimi-
vat myös työllistymiskeinoina. Esimerkiksi Kyläasumisen skenaariossa ne voivat 
edistää kylätalouden elpymistä. Seniori- ja palveluasumisen skenaariossa olete-
taan, ettei tuloveroalennuksen käyttö kasva. Tuloveroalennuksen sijaan olisi 
myös mahdollista alentaa vastaavien palvelujen arvonlisäveroa. Verotuen mah-
dollinen haittapuoli on, että palveluyrittäjät nostavat vähitellen hintoja, jos näyt-
tää siltä, että kysyntä vakiintuu. Tämä johtaisi siihen, että verohelpotuksen 
kannustamisvaikutus kysyntään vähenee. 

Kaikki edellisessä luvussa esitetyt vaihtoehtoskenaariot perustuvat omaan tausta-
strategiaansa tiettyjen yhteiskunnallisien haasteiden ratkaisemiseksi. Kylä-
asumisen skenaario toimi suuren piirtein nykyisten trendien mukaisesti, kun taas 
Urbaani-pientalon skenaario sisältää perusteellisempia muutoksia. Näistä tausta-
strategian eroista huolimatta vaihtoehtoskenaariot voidaan toteuttaa rinnakkain. 
Rinnakkaistoteuttaminen tarkoittaa kuitenkin, että Kyläasumisen skenaarion vai-
kutukset vähennevät jonkin verran, koska Urbaani-pientalon skenaarion kohde-
ryhmät ovat osin päällekkäisiä sen kanssa. Seniori- ja palvelutalojen skenaarion 
toteuttaminen tarkoittaisi, että harvemmat seniorit muuttavat Urbaani-pientalo 
alueille tai toisaalta senioritalojen tarve on pienempi kuin erillisessä Senioritalon 
skenaariossa oletettu. 

Vaihtoehtoskenaarioiden rinnakkaistoteuttaminen esitetään ns. Yhdistelmä-
skenaariossa. Kyläasumisen skenaarion sovelluspotentiaali vähennee noin kol-
manneksella Yhdistelmä-skenaariossa. Lisäksi on syytä varmuuden vuoksi vä-
hentää Senioritalon skenaarion sovelluspotentiaalia 10:llä prosentilla12.

Yhdyskuntarakennemallissa Urbaani-pientalo skenaarion suurimmat vaikutukset 
verrattuna perusuraan johtuvat talotyyppivalinnoista ja niiden sijainneista. Yh-
teenkytketyt talotyypit kuluttavat vähemmän tonttimaata, aiheuttavat vähemmän 
infrastruktuuri-investointeja, parantavat joukkoliikenteen järjestämis-mahdolli-
suuksia ja ennen kaikkea lyhentävät matkaetäisyyksiä sekä työpaikoille että pal-
veluihin. Vaikutus näkyy rakennusmateriaalien ja polttoaineiden kulutuksessa, 
energiankulutuksessa sekä päästöissä. 

Haluamme vielä kerran korostaa, että teknillinen ekopotentiaali ei sinällään ole 
keskeinen teema vaihtoehtoskenaarioissa, vaikka yleinen energiatehokkuustrendi 
ja muutamat teknilliset innovaatiot ovat mukana mallisimuloinnissa. Tausta-
ajatus on, että vaihtoehtoskenaariot vaativat ohjauskeinojen kokonaisuuden, joka 
muodostaisi hyvän pohjan teknillisen ekopotentiaalin toteuttamista varten (vaik-
ka se vaatisi myös muita ohjauskeinoja ja -toimenpiteitä). 

                                             
12. Tämä on varovainen toiminta. Jos muut kotitaloudet muuttavat urbaani-pientaloalueille eläkeläisten 
sijaan, ekotehokkuuden muutos voi olla jopa parempi kuin alkuperäisessä tapauksessa. 
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6.2 Kulutus ja tuotanto 

Urbaani-pientalon ja Kyläasumisen skenaarioissa kokonaiskulutusmenot kasva-
vat hiukan verohelpotusten takia, muuten kotitalouksien budjetit ovat perusuran 
mukaisia. Seniori- ja palveluasumisen skenaariossa verohelpotuksia ei oleteta 
käytettävän. Muihin vaihtoehtoskenaarioihin verrattuna Kyläasumisen skenaa-
riossa on suurempi joukko kotitalouksia on mukana muutoksissa, mistä seuraa, 
että myös veroalennuksia myönnetään enemmän. Vuonna 2030 tämä merkitsee, 
että Kyläasumisen skenaariossa kulutusmenot ovat noin 210 miljoona euroa suu-
remmat kuin perusurassa: Urbaani-pientalo skenaariossa vastaava luku on lähes 
170 miljoona (taulukko 6.2).

Tuotantopuolella skenaarioiden vaikutusten suuruus ei välttämättä noudata samaa 
järjestystä. Usein Urbaani-pientalo skenaarion vaikutukset tuotantoon ovat suu-
remmat kuin muissa vaihtoehtoskenaarioissa, vaikka sen lisämenot ovat pie-
nemmät. Taulukossa 6.2 esitetyt tuotantoarvot ja työllisyysvaikutukset liittyvät 
vain kulutusmenojen aiheuttamaan tuotantoon.  

Taulukko 6.2 Perusuran taloudelliset avainluvut ja vaihtoehtoskenaarioiden 
poikkeamat perusuran luvuista 

Perus Kylä ( ) Urbaani ( ) Seniori* ( )
Kulutusmenot vuonna 2030 
(miljardia €) 

120,6 +0,21 +0,17 0,0 

Kulutusmenojen aiheuttama 
tuotanto Suomessa vuoteen 
2030 mennessä (miljardia €) 

148,7 +0,41 +0,49 +0,01 ~ +0,09 

Työpaikkojen muutos vuo-
desta 2005 vuoteen 2030 +21000 ~ 0 # +3900 # ~ 0 # 

Välilliset verot/tuet -ero 
perusuraan verrattuna (mil-
joona €) 

 -77 +473 -83 

Joukkoliikenteen lippu-
myynti - ero perusuraan 
verrattuna (miljoona €) 

 +218 +713 +463 

*) Tässä skenaariossa kulutusmenojen uudelleenallokoinnilla on enemmän valinnan varaa.
#) Luku on muutos perusuran kehitykseen verrattuna. 

Taulukossa 6.2 mainittu työpaikkojen muutos koskee vain työllisyyttä, joka hei-
jastaa kotitalouksien menojen muutosta. Tässä kulutukseen keskittyvässä tutki-
muksessa viennin aiheuttamaa tuotantoa ja siihen liittyvää työllisyysvaikutusta ei 
ole otettu huomioon. Työpaikkojen muutokseen vaikuttavat kulutusmenojen ko-
konaissumma, suoraan tuontitavaroihin ja -palveluihin kohdistuva kulutusmeno-
jen osuus sekä työn tuottavuuden kehitys (sektoreittain). Työn tuottavuus paranee 
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nopeammin teollisuudessa kuin palvelualalla. Koska vaihtoehtoskenaarioissa 
menojen uudelleenallokointi lisää palveluiden kysyntää, työllisyysvaikutus on 
usein hiukan myönteisempi kuin perusurassa. Kulutusmenojen uudelleenallo-
kointi on kuitenkin vaikutukseltaan vähäinen. Tästä syystä haluamme korostaa, 
että nämä tulokset ovat hyvin herkkiä mm. tuottavuuskehityksen muutoksille. 
Lisäksi uudelleenallokoinnin menoluokkien jakauma vaikuttaa vaihtoehtoskenaa-
rioiden työllisyyden kehitykseen. Tämä on relevanttia ennen kaikkea Seniori- ja 
palveluasumisen skenaariossa, koska senioritaloihin muuttavilla on enemmän 
valinnanmahdollisuuksia budjetin uudelleenallokoinnissa.  

Myös ajankäytössä ilmenee vain pieniä muutoksia. Esimerkiksi Kyläasumisen 
skenaariossa matka-aikabudjetti on noin puoli minuuttia pienempi per päivä kuin 
vastaava budjetti Perusurassa.

Kaiken kaikkiaan tärkein viesti on se, että merkittävistä kulutus-, käyttäytymis- 
ja asumismuutoksista huolimatta kansantalous kehittyy yhtä hyvin tai mahdolli-
sesti hiukan paremmin kuin Perusurassa. Verohelpotukset voivat heikentää jul-
kista taloutta ja tämä taas voisi haitata kansantaloutta. Kuitenkin näyttää siltä, 
että myös julkiselle taloudelle nettotulos on todennäköisesti myönteinen. Luvussa 
6.5 käsitellään veroja ja joukkoliikenteen asemaa. 

6.3 Autokanta, liikennesuorite ja päästöt 

Molemmissa mallisimuloinnissa otetaan huomioon autokannan kasvu ja autoilun 
kehitys. Yhdyskuntarakennemallissa keskitytään Urbaani-pientalo skenaarion 
vaikutuksiin. Kulutusmallissa puolestaan kaikkia skenaarioita tarkastellaan auto-
kannan kehityksen ja autoilun näkökulmasta. Seuraavassa kuvataan kulutusmal-
lin tuloksia, jollei erikseen mainita, että tulokset perustuvat yhdyskuntamalliin. 

Kaikissa vaihtoehtoskenaarioissa autokannan kasvu on pienempää kuin Perus-
urassa ja prosenttiyksikkönä mitaten vaikutus henkilöautojen liikennesuorittee-
seen on vielä suurempi (taulukko 6.3). Taulukossa sarake otsikolla ”Yhdistelmä” 
viittaa tilanteeseen, jossa toteutetaan kaikki vaihtoehtoskenaariot samanaikaisesti. 
Tässä tapauksessa Kyläasumisen skenaarion vaikutukset ovat noin kolmanneksen 
pienempiä ja lisäksi oletetaan, että Senioritalo skenaarion vaikutukset ovat myös 
10 % vähäisemmät, vaikka tässä tapauksessa päällekkäisyys Urbaani-pientalo 
skenaarion kanssa tarkoittaisi vain sitä, että Urbaani-pientalo alueille muuttaisi 
useammin myös muunlaisia kotitaloustyyppejä (ja sen ekotehokkuusvaikutus 
voisi olla jopa myönteinen). 

Vuonna 2030 autokanta perusurassa on suuruudeltaan noin 3,2 miljoona henkilö-
autoa, mistä 1 prosenttiyksikkö vastaa noin 32000 autoa. Perusurassa henkilöau-
tojen polttoaineen kulutus on vuonna 2030 noin 2,87 miljardia litraa, mistä 1 
prosenttiyksikkö vastaa noin 29 miljoonaa litraa. 
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Polttoainekulutukseen vaikuttavat seuraavat tekijät (perusuraan verrattuna): 

pienempi autokanta (tietty määrä etätyöläisistä ja Urbaani-pientalo aluei-
den asukkaista luopuu (toisesta) autosta) 

etätyön aiheuttama liikennesuorituksen vähennys 

toisesta autosta luopuminen lisää keskimääräistä liikennesuoritetta per 
henkilöauto

autokannan hitaampi kasvu hidastaa myös hiukan autokannan uudistumis-
ta. Tämä taas tarkoittaa, että keskimääräinen polttoaineiden ominaiskulu-
tus vähenee hitaammin, vaikka vain marginaalisesti. 

Taulukko 6.3 Vaihtoehtoskenaarioiden vaikutukset autokantaan ja liikennepolt-
toaineen kulutukseen perusuraan verrattuna vuonna 2030

Kylä Urbaani Seniori Yhdistelmä

autokanta -1,1 % -1,7 % -1,1 % -3,4 % 

polttoainekulutus -6,5 % -5,8 % -0,7 % -10,9 % 

Koska erilaisten kotitalouksien väestökehitykset poikkeavat niin paljon toisiaan, 
myös liikenteen ympäristövaikutusten kehitys näyttää hyvin erilaiselta erilaisille 
kotitaloustyypeille. Kuviot 6.1a ja 6.1b kuvaavat autokannan kehitystä, liikenne-
suoritetta ja erilaisia auton käyttöön liittyviä päästöjä ikäryhmälle 55–64-
vuotiaat. Perusurassa autokanta kasvaa vuoteen 2030 asti ja kasvu hidastuu vähän 
vuoden 2020 jälkeen. Toisaalta liikennesuoritteen kasvu hidastuu merkittävästi 
enemmän, koska autokannan kasvu perustuu toisen auton hankintaan. Toisen au-
ton liikennesuorite taas on pienempi kuin ns. pääauton suorite. Seurauksena hiili-
dioksidipäästöjen määrä kasvaa vuoteen 2020 asti noin 27 % yli vuoden 1998 
tason (ja noin 15 % yli vuoden 2005 päästöjen määrä). 

Kyläasumisen skenaariossa päästöjen määrän vähentäminen onnistuu etätyön 
ansiosta paremmin kuin Perusurassa (kuvio 6.1b). Etätyötä tekevät matkustavat 
vähemmän, vaikka vastaavat kotitaloudet korvaavat noin 25 % säästetystä liiken-
nesuoritteesta uusilla matkoilla. Lisäksi pieni osuus luopuu toisesta autosta.
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Kuvio 6.1a Autokannan kehitys ja ympäristövaikutukset - Kotitaloustyyppi 55-64 
lapseton – Perusura
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Kuvio 6.1b Autokannan kehitys ja ympäristövaikutukset - Kotitaloustyyppi 55-64 
lapseton –  Kyläasuminen (indeksi 1998=100) 

Eläkeläisten lukumäärä kasvaa ja tulevat seniorisukupolvet omistavat yhä use-
ammin auton, eläkkeelle siirtyessään (kuvio 6.2a). Siksi Perusurassa vuodesta 
1998 vuoteen 2030 asti autokanta kasvaa noin 150 % (ja 140 % vuodesta 2005). 
Tässä tapauksessa liikennesuorite kasvaa – aluksi vielä hiukan enemmän kuin 
autokanta, koska tulevat eläkeläiset ovat keskimääräisesti aktiivisempia kuin ny-
kyiset (taulukot 3.6 ja 3.7 luvussa 3). Urbaani-pientalo skenaariossa autokannan 
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kasvu on vähäisempi ja lisäksi myös Urbaani-pientalo alueisiin muuttaneet auton 
omistajat käyttävät jonkin verran enemmän joukkoliikennettä. 

0

50

100

150

200

250

300

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

autokanta

NOx päästöt

N2O päästöt

CO2 päästöt

CO2 päästöt -
ACEA

liikennesuorite

Kuvio 6.2a Autokannan kehitys ja ympäristövaikutukset - Kotitaloustyyppi 65+ 
lapseton – Perusura (indeksi 1998 = 100)
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Kuvio 6.2b Autokannan kehitys ja ympäristövaikutukset - Kotitaloustyyppi 65+ 
lapseton – Urbaani-pientalo skenaario (indeksi 1998=100) 

Lisäksi on huomattava, että asuinpaikan koko tai kuntatyyppi vaikuttavat mat-
kustamiseen. Sekä norjalainen (Holden ja Norland 2005) että suomalainen (Per-
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rels 2005) tutkimus osoittavat, että kaupungin asukkailla, nimenomaan suuren 
kaupungin asukkailla, on muita suurempi liikennesuorite. Kaupungissa ja sen 
lähellä käytetään enemmän joukkoliikenteen palveluja, mutta toisaalta matkuste-
taan myös enemmän lentokoneella ja laivalla kuin haja-asutusalueiden asukkailla 
on tapana.  

6.4 Päästöt ja ekotehokkuusmittarit 

Hiilidioksidipäästöt vähenevät suunnilleen yhtä paljon Urbaani-pientalo asumi-
sen skenaariossa ja Kyläasumisen skenaarioissa eli noin 0,9 megatonnia. Seniori- 
ja palveluasumisen skenaariossa muutokset koskevat vain eläkeläisiä. Tämän 
skenaarion vaikutus hiilidioksidipäästöihin on noin 0,38 megatonnia vähemmän 
perusuraan verrattuna. Myös tyyppioksidien päästöt (NOx) vähenevät merkittä-
västi autokannan uudistumisen ansiosta (katalysaattori), mutta sama kehitys to-
teutuu myös perusurassa. Muiden päästöjen vähennykset ovat (prosentteina) 
pienemmät tai joskus tuloksena on jopa pieni lisäys. Kokonaistasoon verrattuna 
(kuvio 3.12 luvussa 3) näillä pienillä muutoksilla ei ole merkitystä.  

Haluamme korostaa, että kulutusmalli ei voi ottaa huomioon yksityiskohtaisia 
muutoksia, jotka vaikuttavat tietyn sektorin ominaispäästö-tasoon. Esimerkiksi 
missään vaihtoehtoskenaariossa eikä myöskään perusurassa ole otettu huomioon 
uuden EU vesidirektiivin toimeenpanon mahdollisia vaikutuksia kuntien veden-
puhdistamojen päästöihin. Lisäksi näissä skenaariosimuloinneissa ei ole otettu 
huomioon kuntien vedenpuhdistamojen tehostumista eli päästöt vesistöön on to-
dennäköisesti yliarvioitu skenaarioiden mallituloksissa.  

Kuviossa 6.4 näytetään kotitalouksien toiminnan ja tuotantoalojen hiilidioksidi-
päästöjen osuudet erilaisissa skenaarioissa. Absoluuttisesti mitattuna Perusuran 
päästöt vuonna 2030 ovat noin 18 % suuremmat kuin vuonna 2005. Vaihtoehtos-
kenaarioissa ne ovat noin kaksi prosenttia pienemmät kuin Perusurassa. Suurin 
suhteellinen muutos (18%  23% osuus) tapahtuu muiden sektoreiden päästöjen 
osuudessa. Kuluttajien näkökulmasta ne ovat ns. välillisiä päästöjä. Toisaalta 
energianhuollon osuus pienenee selvästi. Laskelmissa energiahuollon päästöt 
sisältävät myös päästöt, jotka johtuvat teollisuuden energiankysynnästä. Erot 
vaihtoehtoskenaarioiden välillä ovat pienet. Henkilöautojen osuus on hiukan suu-
rempi Perusurassa kuin vaihtoehtoskenaarioissa. Pitkällä aikavälillä kuvion 6.4 
trendit viittaavat siihen, että päästövähennykset muilla sektoreilla kuin energian-
huollossa tulevat vähitellen tärkeämmäksi. 

Edellä mainitut tulokset tulevat kulutusmallista. On tärkeää korostaa, että tämä 
malli ei ota huomioon vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen eikä myöskään mate-
riaalivirtoihin. Seuraavassa luvussa käsitellään millaisia vaikutuksia olisi entistä 
tiiviimmällä yhdyskuntarakenteella.  
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Kaikkien kotitaloustyyppien ominaispäästöt henkilöä kohden kasvavat. Vaihto-
ehtoskenaarioissa ne kasvavat jonkin verran vähemmän kuin perusurassa (kuviot 
6.5 ja 6.6). Näiden tulokset osoittavat, että ekotehokkuuden parantuminen henki-
löä kohden mitattuna kohoaa joissakin kotitaloustyypeissä paremmin kuin toisis-
sa. Urbaani-pientalo asumisen skenaariossa hiilidioksidin vähennys henkilöä 
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kohden onnistuu paremmin kuin typpi- ja tyyppioksidi-päästöjen vähennys. Li-
säksi on havaittavissa eroa eläkeläisten ja lapsettomien perheiden välillä sekä 
absoluuttisesti että kehityksessä (kuvio 6.5). Osittainen selitys näille eroille on, 
että kulutusbudjetin uusallokointi ei ole sama erilaisille kotitaloustyypeille. Nämä 
vähennysvauhtierot nostavat esiin kysymyksiä politiikan ohjauskeinojen räätä-
löinnistä.
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Kuvio 6.5 Päästöt henkilöä kohden vuonna 2030 – perusurassa ja vaihtoehtos-
kenaarioissa – kotitalousryhmät 20-54 lapseton ja eläkeläiset(N ja NOx: kilo/€, 
CO2: tonni/€)

Toisen ekotehokkuusmittarin (päästöt/€) erot kotitaloustyyppien välillä viittaavat 
enimmäkseen budjetin käyttöön. Näistä luvuista on poistettu jäsenmäärän vaiku-
tus. Kuvioissa 6.6a ja 6.6b esitetään kulutusmenojen päästöjen intensiivisyyden 
kehitykset ja niiden erot kotitalouksien välillä. 55-64 ikäryhmälle typpi- (N) ja 
tyyppioksidi- (NOx) päästöt per henkilö Urbaani-pientalo skenaariossa vähenevät 
suhteellisesti hiukan vähemmän kuin vastaavat päästöt per euro. Eläkeläisille ko. 
suhde on päinvastoin. Ilmiö selittyy käyttäytymiseroilla. Hiilidioksidipäästöjen 
suhteelliset muutokset per henkilö ja päästömäärän suhteelliset muutokset per 
euro ovat lähes aina samat. Vain Senioritalo skenaariossa ja Urbaani-pientalo 
skenaariossa 55-64 ikäryhmälle suhteelliset muutokset poikkeavat jonkin verran. 
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Jos mitataan ekotehokkuuden kohoamista vain päästöjen vähennyksillä, kulu-
tusmallin tulokset viittaavat siihen, että Kyläasumisen skenaario on vaikuttavin. 
Jos otetaan huomioon raaka-aineiden virrat ja maankäytön tehokkuus, Urbaani-
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pientalo skenaario vaikuttaa tehokkaimmin. Lisäksi Urbaani-pientalo skenaarion 
kansantaloudelliset vaikutukset ovat hieman paremmat kuin Kyläasumisen vas-
taavat tulokset. Tämä on relevanttia, jos laajennetaan ekotehokkuuskäsite kestä-
vän kehityksen käsitteeksi. 

6.5 Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset – rakennusmateriaalien ja 
energiankulutuksen tehokkuus 

Yhdyskuntarakenteen kehitys Urbaani-pientalo skenaariossa eroaa selvästi pe-
rusurasta: yhdyskuntarakenne ei jatka hajautumistaan entiseen tahtiin, vaan hi-
dastuu huomattavasti. Uusi asutus sijoittuu lähemmäksi nykyistä yhdyskunta-
rakennetta sitä eheyttäen ja samalla hyödyntäen ja tukien sekä teknisen 
infrastruktuurin että palvelujen verkkoja. Keskimääräisten työssäkäynti- ja asi-
ointietäisyyksien kasvu jatkuu, mutta vain puolella perusuran vastaavasta nopeu-
desta (joka puolestaan noudattaa 1990-luvun trendiä).  

Talotyyppivalikoima monipuolistuu ja nykyisten erillisten omakotitalojen ja rivi-
talojen sijaan tulee monimuotoisempi valikoima yhteenkytkettyjä omakoti-, rivi- 
ym. ketjutaloja sekä pienkerrostaloja.  

Nämä muutokset yhdessä aiheuttavat muutoksia sekä suhteellisissa materiaalien 
kulutuksessa (sekä per asunto-m2 että per asukas) että muissa ekotehokkuusindi-
kaattoreissa (polttoaineiden ja energiankulutus ja päästöt). Muutos johtuu etäi-
syyksien lyhentymisestä verrattuna perusuraan, siitä aiheutuvista vähäisemmistä 
infrastruktuurin rakentamistarpeista ja liikenteestä sekä materiaalinkulutukseltaan 
tehokkaammista talotyypeistä. Urbaani-pientalo skenaarion vaikutus materiaali-
tehokkuuteen on kuitenkin yhteensä aika pieni eli vain noin 20 kg/asunto-m2 (va-
jaat 1%). Selitys on että aluetehokkuutta on kasvatettu vain seudullisella tasolla 
eli sijoittamalla uudet alueet lähemmäksi nykyisiä keskustoja ja palveluita. Peri-
aatteessa vähintään vastaava muutos saadaan aikaan lisäämällä aluetehokkuutta 
asuntoaluetasolla

Vastaavia eroja on myös polttoaineiden kulutuksessa. Sen sijaan muiden ekote-
hokkuusindikaattoreiden (vedenkulutus ja jätteet) tasoon ei Urbaani-pientalo 
skenaario juurikaan vaikuta. 

Urbaani-pientalo skenaarion aiheuttamat vähennykset ovat merkittävät niissä 
kuntatyypeissä ja niillä alueilla, joissa väestön kasvu ja rakentaminen muutenkin 
ovat suurempia. Silloin myös ohjausmahdollisuudet asuinympäristön ekotehok-
kuuden parantamiseksi ovat suurempia.  
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RAKENNUSMATERIAALIEN KULUTUSMUUTOS URBAANI-PIENTALON 
SKENAARIOSSA PERUSURAAN VERRATTUNA (per asukas) 
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Kuvio 6.7. Rakennusmateriaalien kulutusmuutos per asukas kuntatyypeittäin – 
erot Urbaani-pientalon skenaarion ja perusuran välillä
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Kuvio 6.8. Rakennusmateriaalien kokonaiskulutusmuutos per asukas erilaisissa 
kuntatyypeissä – erot Urbaani-pientalon skenaarion ja perusuran välillä
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RAKENNUSMATERIAALIEN KULUTUSMUUTOS URBAANI-PIENTALON SKENAARIOSSA 
PERUSURAAN VERRATTUNA (PER AS-M2) ASUINYMPÄRISTÖSSÄ 2030 
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Kuvio 6.9. Rakennusmateriaalien kulutusmuutos materiaalilajeittain per asunto-
m2 maakunnittain – erot Urbaani-pientalon skenaarion ja perusuran välillä

ENERGIAN KULUTUSMUUTOS URBAANI-PIENTALON SKENAARIOSSA PERUSURAAN 
VERRATTUNA (per asukas) ASUNTOKANNASSA 2000-2030 ERI KUNTATYYPEISSÄ
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Kuvio 6.10. Energian kulutusmuutos per asukas kuntatyypeittäin – erot Urbaani-
pientalon skenaarion ja perusuran välillä
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Kuvio 6.11. Energian kulutusmuutos per asunto-m2 erilaisissa kuntatyypeissä 
maakunnittain – erot Urbaani-pientalon skenaarion ja perusuran välillä 

VEDEN KULUTUSMUUTOS URBAANI-PIENTALON SKENAARIOSSA PERUSURAAN 
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Kuvio 6.12. Vedenkulutusmuutokset per asukas erilaisissa kuntatyypeissä – erot 
Urbaani-pientalon skenaarion ja perusuran välillä 
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7. Ohjauskeinojen tarve ja mahdollisuudet 

7.1 Perusurasta seuraavat mahdolliset ohjauskeinot

Kulutuksen kehitysnäkymiä vuoteen 2030 kuvaavan mallin perusura (luku 3) 
osoittaa energian ja materiaalien kulutuksen tärkeimmät tekijät nykytilan jatkues-
sa. Näitä tekijöitä ovat kotitalouksien lukumäärän kasvu ja yhdyskuntarakenteen 
hajautuminen. Samalla henkilöautojen lukumäärä lisääntyy entisestään ja joukko-
liikenteen edellytykset heikkenevät. Vaikka asuntojen ja kotitalouksien energia-
tehokkuuteen on kehitetty monenlaisia ohjauskeinoja, kulutuksen kasvu kumoaa 
monelta osin näiden myönteiset vaikutukset.

Perusuran trendit aiheuttavat investointitarpeita ja paineita politiikan eri alueille. 
Seuraavassa tarkastellaan kutakin ongelmaryhmää tarkemmin ja esitetään joita-
kin ehdotuksia haittavaikutuksia torjuviksi ohjauskeinoiksi.

Kotitalouksien lukumäärä kasvaa 

Vaikka väestön kasvu on maltillista ja tasaantuvaa, kotitalouksien lukumäärä 
kasvaa voimakkaasti tarkastelujaksolla; nykyisestä 2,4 miljoonasta vuoden 2030 
lähes 2,9 miljoonaan kotitalouteen. Kotitalouksien lukumäärän kasvaessa kasvaa 
myös asuntojen lukumäärä ja niiden pinta-ala asukasta kohti, jonka seurauksena 
myös asumisen energiankulutus kasvaa. Useamman henkilön kotitalouksiin liit-
tyy myös mittakaavaetuja – esimerkiksi useampi henkilö käyttää samoja liiken-
nevälineitä, laitteita ja varusteita – ja kotitalouksien lukumäärän kasvun myötä 
näitä mittakaavaetuja menetetään (ks. myös Nurmela 1996). Pienten kotitalouk-
sien lukumäärän kasvu onkin merkittävä haaste kestävän kulutuksen toteutumi-
selle.

Väestön ikääntyminen ja pienten kotitalouksien lukumäärän kasvu asettavat 
haasteita tarpeenmukaiselle asuntorakentamiselle. Lapsiperheissä lasten lähdettyä 
kotoa vanhemmat jäävät usein vanhaan suureen asuntoon asumaan, kun taas lap-
set perustaessaan uutta perhettä etsivät uuden asunnon – usein keskuskaupunkien 
ulkopuolella olevista kehyskunnista. Yleisemmin väestön liikkuvuuden kasvu ja 
useat erilaiset elämänvaiheet vaatisivat entistä joustavampaa ja monimuotoisem-
paa asuntotarjontaa sekä mahdollisuuksia muuttaa asuntoa tai vaihtaa se entistä 
tarpeenmukaisempaan.

Tutkimuksessa tarkasteltu Seniori- ja palveluasumisen skenaario pyrkii osaltaan 
vastaamaan joihinkin näistä haasteista. Seniori- ja palveluasumisen edellyttämiä 
ohjauskeinoja tarkastellaan myöhemmin tässä luvussa. Myös muille ikäryhmille 
kuin senioreille tarvitaan entistä joustavamman asumisen muotoja. Ohjauskeinoja
tähän voi löytyä asuntorahoituksen ja asumisen tukijärjestelmien uusista ohjaus-
keinoista. Esimerkiksi vanhempien ja lasten välistä asunnon vaihtoa voitaisiin 
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tukea. Myös Valtion Asuntorahaston tukea erityisryhmien asumiselle olisi mah-
dollisesti hyvä laajentaa. Asuntojen ja asuinalueiden suunnittelussa ja niiden oh-
jeistamisessa pitäisi tulevaisuudessa ottaa entistä paremmin huomioon joustavuu-
den ja pienten kotitalouksien lukumäärän kasvun mukanaan tuomat tarpeet.

Yhdyskuntarakenne hajautuu ja kehyskunnat kasvavat

Nykytilanteen jatkuessa yhdyskuntarakenne hajautuu entisestään, yhä useammat 
kotitalouden asuvat kaupunkikeskusten työssäkäyntialueen ympäristökunnissa eli 
kehyskunnissa. Kehyskuntien asukasmäärän kasvu edellyttää, että nämä kunnat 
investoivat runsaasti julkiseen infrastruktuuriin, kuten: 

kouluihin 

yhdyskuntien infrastruktuuriin (esim. tiet, vesi- ja viemäriverkostot, jne.) 

terveydenhoitoon 

sosiaalisiin ja kulttuurin peruspalveluihin (esim. kirjastot, eri ikäryhmien 
tarvitsemat sosiaalipalvelut)

Jos kehyskuntien kasvustrategia keskittyy lapsiperheiden muuttoon, riskit kunnil-
le kasvavat, koska lapsiperheiden lukumäärä vähenee merkittävästi tarkastelujak-
solla. Seurauksena kasvustrategia jäänee toteutumatta tai alkuvaiheen menestyk-
sen jälkeen kasvu pysähtyy ja julkisen infrastruktuurin käyttöaste alittaa 
tavoitteet. Ilman entistä parempaa koordinointia suurimmilla työssäkäyntialueilla 
kehyskuntien välinen kilpailu (ja kilpailu keskuskaupungin kanssa) kiristyy. Seu-
rauksena kunnat ottanevat entistä suurempia riskejä alkuperäiseen kasvustrategi-
aan verrattuna. Muun muassa Nivalainen ja Haapanen (2002) viittaavat samaan 
ilmiöön ja korostavat, että seutujen yhteistyö ansaitsee lisää panosta. 

Tietyn työssäkäyntialueen kuntien väestökehityksen lisäksi yhteistyötarpeeseen 
vaikuttaa kehyskuntien yhdyskuntarakenteen kehitys. Yleensä on ekotehokkaam-
paa pyrkiä välttämään yhdyskuntarakenteen hajottamista. 

Kuntien välisen yhteistyön koordinointi työssäkäyntialueilla voi koskea: 

yhteisiä väestönkehitysskenaarioita 

tontti- ja rakentamispolitiikan harmonisointia ja uusien asuinalueiden 
suunnittelun koordinointia 

yhteisiä infrastruktuuriskenaarioita ja mahdollisesti yhteistä infrastruktuu-
ria

yhteistä liikennepolitiikkaa (mukaan lukien eri kulkumuotojen roolin mää-
rittely)

Jos tietty kunta katsoo, että riskit ovat kasvamassa, vaihtoehdot ovat: 
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lisätä muita kohderyhmiä kuin lapsiperheitä kasvustrategiaan 

vähentää kasvun kvantitatiivisia tavoitteita 

siirtää erilaisia peruspalveluja yksityisen sektorin hoidettavaksi 

muuttaa kasvustrategian perusluonnetta (toisin sanoen löytää strategia, 
jossa kunnan menestys ei enää riipu niin vahvasti väestönkasvusta) 

Nykyisiä – usein väestökasvuun keskittyviä – kasvustrategioita täytyy todennä-
köisesti muuttaa tavalla tai toisella. Pitkällä aikavälillä alueellinen koordinointi 
tuottaa todennäköisesti enemmän etuja suuremmalle ryhmälle. Tämän tutkimuk-
sen vaihtoehtoskenaariot tarjoavat esimerkkejä siitä, miten trendejä voidaan 
muuttaa kestävälle kehitykselle myönteisiksi. Kaikissa vaihtoehtoskenaarioissa 
koordinointitarve kasvaa tavalla tai toisella. Tämä koskee ennen kaikkea maan-
käytön ja liikennejärjestelmien suunnittelua, asuntojen uustuotantoa sekä etätyön 
edistämistä.

Väkiluku kasvaa myös monissa keskuskaupungeissa, mutta näissä tapauksissa 
kasvuvauhti on maltillisempaa ja keskuskaupungeilla on enemmän mahdolli-
suuksia kohentaa olemassa olevan infrastruktuurin käyttöastetta. Jos kehyskunti-
en kasvustrategia keskittyy lapsiperheiden muuttoon, väestön rakenteellinen 
epätasapaino keskuskaupungeissa lisääntyy. Toisin sanoen kaupungeissa sulje-
taan kouluja ja samaan aikaan rakennetaan uusia kouluja kehyskunnissa, vaikka 
oppilaiden lukumäärä koko alueella vähenee. 

Henkilöauton omistus kasvaa ja joukkoliikenne heikkenee 

Kolmas iso haaste perusurassa on henkilöautojen lukumäärän kasvu. Vuodesta 
2005 vuoteen 2030 autokanta kasvaa noin 850.000 autolla. Lähes puolet tästä 
kasvusta toteutunee Uudellamaalla ja sen naapurikunnissa eteläisessä Hämeessä 
(Lahden ja Hämeenlinnan alueet). Vaikka sekä keskimääräinen liikennesuorite 
autoa kohti että autojen polttoaineen ominaiskulutus laskee, autokannan kasvu on 
niin voimakasta, että polttoaineen kokonaiskulutus ja tästä johtuen hiilidioksidi-
päästöjen määrä kasvavat (tosin vuoden 2020 jälkeen päästöjen kasvu tasaantuu).

Auton omistuksen yleistymisen seurauksena joukkoliikenteen palvelujen kysyntä 
heikkenee. Silloin joukkoliikenteen kannattavuus heikkenee ja/tai sen palvelutaso 
laskee myös tiheästi asutuilla alueilla. Kysynnän muutos (-10 % ~ -15 % reaali-
sina kulutusmenoina mitattuna) on niin suuri, että se vaati ratkaisuja. Toisaalta 
autokannan kasvu, ennen kaikkea Uudellamaalla, on niin rajua, että ilman riittä-
viä investointeja tiestöön ruuhkailmiöt laajenevat. Tiehallinto ja YTV miettivät 
jo nyt lisätoimenpiteitä (Taloustutkimus 2005) esimerkiksi joukkoliikenteen pal-
velujen lisäämiseksi. Myös uusi tuloveroalennus-mahdollisuus, joka kannustaa 
joukkoliikenteen käyttöön työmatkoilla, voi auttaa asiaa. Jos yhdyskuntaraken-
teen hajautuminen jatkuu, vastaavien ohjauskeinojen vaikuttavuus kuitenkin vä-
henee tai tulee kalliiksi. 
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Asuntojen energiatehokkuus 

Asuntojen energiatehokkuuteen on käytössä tai lähitulevaisuudessa tulossa käyt-
töön useita ohjauskeinoja. Euroopan Komission uusi direktiivi rakennusten ener-
giatehokkuudesta (2002/91/EY) pakottaa jäsenmaat muun muassa talojen ener-
giatodistuksen käyttöönottoon. Myös Suomen Ilmastostrategia sisältää toimen-
piteitä, jotka kiristävät uusien asuntojen energiatehokuutta erityisesti lämmityk-
sen kannalta. Kotitalouksien laitteiden sähkönkulutukseen on vaikutettu sähkö-
laitteiden energiamerkinnöillä ja kulutusnormeilla, ja tuleva EuP-direktiivi 
vaikuttanee osaltaan myös laitteiden energian ominaiskulutusta (”stand-by”  
-kulutus mukaan lukien) vähentävästi (mm. Kautto ja Kärnä 2006). Tähänastinen 
trendi on kuitenkin ollut se, että keskimääräinen energiankulutus kotitaloutta 
kohti ei ole parantunut (ODYSSEE 2004a).  

Suomessa kotitalouksien asuntokohtaisesta energiankulutuksesta suurin osa syn-
tyy asuntojen ja käyttöveden lämmittämisestä, kun taas kotitalouden laitteiden 
energiankulutus on muodostanut vain noin kolmasosan energiankulutuksesta. 
Suomen kotitalouksien energiatehokkuuteen vaikuttaakin merkittävästi asuntojen 
lämmityksen energiatehokkuus ja asuntojen pinta-ala (ODYSSEE 2004a). Nyky-
tilan jatkuessa asuntojen kokonaispinta-ala kasvaa nykyisestä 193 miljoonasta 
asunto-m2:stä 254 miljoonaan asunto-m2:iin vuoteen 2030 mennessä.

Teknologinen kehitys on jo pitkään mahdollistanut matalaenergiatalojen raken-
tamisen. Pienellä lisäkustannuksilla tai jopa ilman lisäkustannuksia voidaan ottaa 
käyttöön rakennusten energiatehokuutta huomattavasti (30% ~ 50%) lisääviä rat-
kaisuja. Syystä tai toisesta näiden keinojen käyttöön otto on ollut hidasta. Ekote-
hokkaiden käytäntöjen leviämistä hidastavista rakenteellisista tai muista esteistä 
tulisi rakennus- ja korjaustoiminnan aloilla saada kiireellinen selvyys ja laatia 
tulosten mukaiset toimenpideohjelmat. 

Yleiseurooppalaisena suuntauksena on ollut asuntojen lämmitysenergian kulu-
tuksen tasaantuminen samalla, kun kotitalouden sähkölaitteiden energiankulutus 
kasvaa (ODYSSEE 2004b). Tärkeä syy tähän on, että sähkölaitteiden lukumäärä 
kodeissa kasvaa koko ajan. Vaikka suurten laitteiden energiatehokkuus paranee 
(kylmäkaapit, pesukoneet jne.), uusien laitteiden yleistyminen kumoaa ilmeisesti 
tehokkuusvaikutuksen. Myös muuttuvat käyttötavat (esimerkiksi tietokoneiden 
jatkuva toiminta) ja uudet tuoteinnovaatiot (kuten plasmatelevisio) lisäävät koti-
talouksien sähkönkulutusta. Tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien laitteiden 
energiankulutukseen tulisikin tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota, 
mm. lisäämällä kuluttajien tietoisuutta näiden laitteiden vaikutuksesta kotitalou-
den kokonaisenergiankulutukseen. Toisaalta voidaan vahvistaa kannustimia, jot-
ka auttavat tuotekehittäjiä ja valmistajia tuottamaan matala-energialaitteita tinki-
mättä laadusta.
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Jos vuoden 2012 jälkeen uudet tiukemmat päästötavoitteet tulevat voimaan, toi-
menpiteet kiristyvät rakentamis- ja kiinteistöalalla. Vaihtoehtoskenaariot tarjoa-
vat joko lisää toimenpiteitä tai paremmat lähtökohdat päästöjen vähentämiselle. 
Kulutuksen suuntaaminen entistä enemmän palveluihin ja yhteiskäyttöön voi 
esimerkiksi hidastaa kotitalouksien varustetason kasvua tarjoamalla vaihtoehtoi-
sia kulutusmalleja ja -kohteita.  

7.2 Vaihtoehtoskenaarioiden ohjauskeinotarve 

Edellä hahmotetut skenaariot – Kyläasumisen skenaario, Urbaani-pientalo asu-
misen skenaario sekä Palvelu- ja senioriasumisen skenaario – edustavat eriastei-
sia interventioita kotitalouksien toimintaan. Kyläasumisen skenaario myötäilee 
vallitsevaa yhteiskuntarakenteen kehitystä. Siinä oletetut muutokset perustuvat 
pääosin kotitalouksien käyttäytymismuutoksiin sekä pienimuotoiseen ja kannus-
tavaan julkisen sektorin tukeen. Myös Senioriasumisen skenaario perustuu lähin-
nä (osittain meneillään oleviin) muutoksiin yksityisellä sektorilla (kotitaloudet ja 
kiinteistöala), ja julkisen ohjauksen rooli skenaarioissa on lähinnä avustava ja 
kannustava. Urbaanin pientaloasumisen skenaario sen sijaan perustuu näitä aktii-
visempaan ja voimakkaampaan julkiseen ohjaukseen, koska se edellyttää muita 
skenaarioita enemmän muutoksia kaavoituksessa ja kaupunki-infrastruktuurissa. 

Kaavoitus- ja kehittämishankkeet ovat skenaarioiden kannalta tärkeimpiä ohjaus-
keinoja. Niitä voidaan tukea hyvin kohdennetuilla taloudellisilla ohjauskeinoilla. 
Seuraavassa käydään yksityiskohtaisemmin läpi eri skenaarioihin liittyvä mah-
dollisia ohjauskeinoja. Useat ohjauskeinot, kuten palveluiden käytön ja etätyön 
edistäminen, soveltuvat toki kaikkiin skenaarioihin. Lisäksi yksi keskeinen ohja-
uskeino on lisätä ihmisten tietämystä asumismuodon ja ekotehokkuuden välisistä 
yhteyksistä. 

Kyläasumisen skenaario 

Kyläasumisen skenaariossa hajautuvan yhdyskuntakehityksen haittavaikutuksia 
pyritään torjumaan kehittämällä kylämäisiä asuinalueita ja palvelurakenteita, etä-
työtä sekä ekotehokkaita lämmitysratkaisuja pientaloille. Keskeinen ajatus ske-
naariossa on, että hajautuneen asumisen ohella myös palvelut ja työ saadaan 
hajautetuksi mahdollisimman laajasti kehyskuntien ja maaseudun asuinalueille. 

Kyläasumisen skenaario edellyttää, että: 

(1) Kaavoituksessa panostetaan erityisesti tiiviimpään kylämäiseen rakentami-
seen ja asuinympäristön elävöittämiseen. Uudisrakennukset pyritään sijoittamaan 
kyläkeskusten ympärille tai kulkuväylien varteen. Olemassa olevaa rakennuskan-
taa hyödynnetään tehokkaasti ja joustavasti. 
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(2) Kehitetään joustavia palvelutuotannon muotoja, jotta asukkaiden lähelle voi-
daan tuoda laadukkaita palveluja. Edistetään mahdollisuuksia yhdistää yksityisiä, 
julkisia, asukkaiden omatoimisia ja sähköisiä palveluja. Kehitetään palveluista 
tiedottamista sekä tilaamisen helppoutta perustamalla esimerkiksi kunnan tai jär-
jestön ylläpitämiä palvelufoorumeita. Edistetään kotitalouksien mahdollisuutta 
käyttää palveluita tukemalla joko palveluiden tuotantoa tai kysyntää. Mahdolliset 
ohjauskeinot, jotka edistävät joustavien palvelumuotojen tarjontaa, ovat mm. ve-
rohelpotukset (ALV-asteen alentaminen tai tuloverovähennys kuten mallisovel-
luksissa). Lisäksi osa-aikaiset työpaikat ja muun muassa paikallisia pieniä 
palveluyrityksiä tukevat kehittämishankkeet saattavat edistää palvelujen tarjon-
taa.

(3) Tehostetaan etätyötä sekä verkon käyttöä asiointiin. Etätyö edellyttää työpai-
koilla töiden ja työolosuhteiden uudelleenjärjestelyjä. Myös toimivat ja hyvin 
suojatut tietoliikenneyhteydet ovat edellytys etätyön yleistymiselle. Paikallisia 
etätyöpisteitä voidaan perustaa eri työpaikkojen yhteistoimintana tai kunnan tuel-
la esimerkiksi virastojen tai kirjastojen yhteyteen. Kunnat, valtio ja elinkei-
noelämä voivat (yhdessä) kehittää pilottihankkeita ja levittää niiden tuloksia. 
Toisaalta kaupunkien pysäköinti- ja maankäyttöpolitiikkaa voidaan kehittää en-
tistä kannustavammaksi etätyölle sekä työnantajien että työtekijöiden näkökul-
masta. Etätyön edistäminen tulisi myös sisällyttää yritysten ympäristö-
johtamiseen ja niiden ympäristönsuojelun ohjaukseen. Esimerkiksi Alankomaissa 
liikkumisen ekotehokuutta ja etätyötä edistetään alueellisella tai paikallisella ta-
solla vapaaehtoisella sopimuksella suurempien työnantajien kanssa; siihen osal-
listuvat voivat mm. palkata yrityskohtaisen tai teollisuusalueen kattavan 
matkakonsultin liikennekustannusten minimoimiseksi ja tarvittaessa etätyö-
vaihtoehtojen edistämiseksi (SenterNOVEM 2004). Toisaalta etätyö ansaitsee 
huomiota myös laajemmin kuin vain liikennekysymyksenä; se vaati laajan ja pit-
käjänteisen strategian, joka kytkeytyy myös syvästi henkilöstö-, rakennus- infra-
struktuuri- ja tiedonhallintapolitiikkaan (esim. Interpolis).

(4) Panostetaan entistä voimakkaammin ekotehokkaiden teknologioiden yleisty-
miseen (vaihtoehtoiset lämmitysjärjestelmät, matalaenergiatalot, vaihtoehtoisia 
polttoaineita käyttävät autot, tieto- ja viestintäteknologia). Lisätään tiedotusta ja 
neuvontaa olemassa olevista teknisistä ratkaisuista sekä rahoitusvaihtoehdoista. 
Kehitetään asuntorahoituksen yhteyteen mekanismeja, jotka edistävät energiate-
hokkaan ja pitkällä aikavälillä myös lainanottajan maksukykyä parantavan läm-
mitysteknologian käyttöönottoa. Sekä valtio että kunnat (ja energiayhtiöt) voivat 
kannustaa ekotehokkaiden teknologioiden käyttöönottoon neuvontapalveluilla ja 
taloudellisella ohjauksella. Lisäksi julkinen valta ja rahoituslaitokset voivat edis-
tää ekotehokkaan teknologian käyttöönottoa esimerkiksi tukemalla tai tarjoamal-
la ns. vihreitä lainoja energiansäästöinvestointeihin. Myös energian vähittäis-
kaupan hinnoittelu olisi uudistusten tarpeessa. Esimerkiksi nykyisessä tilanteessa 
sähkölämmitystä käyttävät kotitaloudet ja muiden rakennusten haltijat maksavat 
sähköstään hinnan, jolla on vain heikko yhteys sähkötukkumarkkinahintaan. Tä-
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mä nostaa tukkumarkkinan hintatason turhan korkeaksi talvella, nimenomaan 
jaksoina, jolloin kysyntä on erittäin korkea. Hinnoittelun muutos edistäisi toden-
näköisesti myös vaihtoa ekotehokkaampaan lämmitysjärjestelmään. 

Urbaani-pientalo skenaario 

Urbaani-pientalo skenaario on vaihtoehto yhdyskuntarakenteen hajautumis-
kehitykselle. Tiiviillä ja matalalla kaupunkirakentamisella pyritään edistämään 
asumisviihtyvyyttä ja ekotehokkuutta. Skenaario edellyttää voimakasta panostus-
ta ekotehokkuutta edistävään kaavoitukseen ja rakentamiseen sekä asuinraken-
nusten suunnitteluun: 

(1) Edistetään tontti- ja maapolitiikkaa siten, että skenaarion mukaisia asuinaluei-
ta saadaan kaavoitettua riittävästi. Tämä vaati mm. parempaa yhteistyötä tai 
koordinointia koko työssäkäyntialueella. 

(2) Kaavoituksessa panostetaan asuinalueiden, rakennusten ja asuntojen suunnit-
teluun siten, että ne vastaavat asukkaiden toiveita ja tarpeita. Asuinalueiden on 
oltava viihtyisiä ja luonnonläheisiä. Rakennusten ja asuntojen on tarjottava erilai-
sia toimintamahdollisuuksia sekä yksilölliseen että asukkaiden väliseen yhteis-
toimintaan. Edistämällä hyvää asunto- ja korttelisuunnittelua kehitetään tilavia ja 
toimivia asuntoja, pihoja  ym. yhteistiloja kasvattamatta asuntojen pinta-alaa suh-
teettomasti. Jos tavoite on houkutella perheitä jäämään kaupunkimaisiin olosuh-
teisiin, olisi hyvä jo alueen suunnittelun aikana ottaa huomioon kohderyhmien 
toivomukset kyselyin ja myös entistä vuorovaikutteisemman suunnitteluprosessin 
avulla.

(3) Edistetään joustavien ja kattavien joukkoliikennejärjestelmien ja kevyen lii-
kenteen väylien kehittämistä ja samalla parannetaan alueiden liikenneturvalli-
suutta kävelijöille, polkupyöräilijöille, lapsille ja vanhuksille. Pysäköintipolitiik-
kaa kehittämällä voidaan myös vaikuttaa auton omistamiseen, hintatasoon sekä 
auton käyttöhalukkuuteen eri tilanteissa. Ruuhkamaksujen käyttöönotto puoles-
taan voisi lisätä kaupungin rajan sisäpuolella asumisen houkuttelevuutta.  

(4) Asuntopoliittisin ym. keinoin vaikutetaan siihen, että asunnot ovat hinnoiltaan 
ja kustannuksiltaan asukkaiden saavutettavissa. Käyttämättä olevien tonttien ja 
rakennusoikeuden verotus (tietyillä alueilla) voisi olla keino tonttien tarjonnan 
kasvattamiseksi.

Palvelu- ja senioriasumisen skenaario 

Skenaariossa tarkastellaan mahdollisuuksia edistää asumisen ja kulutuksen eko-
tehokkuutta kehittämällä seniorikonseptia entistä toimivammakasi ja uusia asu-
kasryhmiä houkuttelevaksi. Senioritalot edustavat keskittyvää yhdyskunta-
kehitystä, jossa tiivis asumismuoto, asukkaiden välinen yhteistyö ja yhteistilat 
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sekä sijoittuminen palveluiden läheisyyteen tuovat mahdollisuuksia tehostaa inf-
rastruktuurin käyttöä. 

Skenaarion toteutumisen edistäminen edellyttää, että: 

(1) Alueiden suunnittelussa otetaan huomioon monipuolisten palveluiden saata-
vuus palvelu- ja senioritalojen lähietäisyydellä. 

(2) Rakennusten ja asuntojen suunnittelussa panostetaan turvallisuuteen, esteet-
tömyyteen, yhteistoiminnallisuuteen ja ekotehokkuuteen. 

(3) Kunnat, järjestöt ja yritykset edistävät asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteisölli-
syyttä osallistumalla paikallisten palveluiden ja toiminnan järjestelyihin. 

(4) Edistetään seniori-ikäisten mahdollisuuksia hyödyntää sähköisiä palveluita 
järjestämällä käytön opastusta ja tukea sekä kehittämällä palvelujen käytettävyyt-
tä.

(5) Laajennetaan senioritalokonseptia soveltumaan myös senioreita nuorempien 
pienten kotitalouksien asumismuodoksi.  

(6) Tuetaan yksityisten koti- ja hoivapalveluiden tuotantoa tai kysyntää sekä yl-
läpidetään laadukkaita julkisia palveluita. Asuntopoliittisia keinoja (mm. valtion 
asuntorahoituksen instrumentit) edelleen kehittäen ja niistä tiedottaen voidaan 
myös parantaa seniori-ikäisten mahdollisuuksia muuttaa itselleen tarkoituksen-
mukaiseen asumismuotoon. 

7.3 Tutkimus ja kokeilutarpeet 

Tässä luvussa keskustellaan tutkimus- ja kokeilutarpeista, jotka tulevat tavalla tai 
toisella esiin KulMaKunta-tutkimuksessa. Keskitymme vaihtoehtoskenaarioiden
toteuttamisedellytyksiin liittyviin tutkimustarpeisiin. 

Kyläasumisen skenaariossa erityisesti etätyön edistäminen ja lämpöpumppujen 
yleistyminen ovat keskeiset toimenpiteet. Etätyön edistämiseksi on jo tehty mel-
ko paljon tutkimuksia ja pilottihankkeita (Heinonen yms. 2004). Jos kuitenkin 
halutaan hyötyä etätyön eduista, tarvitaan pitkäjänteinen strategia, johon osallis-
tuvat muun muassa eri ministeriöt (LVM, YM, KTM, VM), elinkeinoelämä ja 
ammattiliitot. Mieluiten tarvittaisiin strategia, joka loisi kannustimia pitkäjäntei-
sille pilottihankkeille. Etätyön merkittävä yleistyminen vaatii sen perusteellista 
integrointia yhtiön strategiaan ja toimintatapoihin. Organisaation täytyy omaksua 
etätyön käsitteet. Tässä suhteessa on tärkeää korostaa, että Kyläasumisen skenaa-
rio antaa esimerkin etätyön laajasta sovelluksesta. Etätyön laaja soveltaminen ei 
kuitenkaan ole sidoksissa yksinomaan Kyläasumisen skenaarioon. 
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Siirtyminen suorasta sähkölämmityksestä (ja myös öljylämmityksestä) energiate-
hokkaampiin vaihtoehtoihin vauhdittuu mahdollisesti jo energiatodistuksen toi-
meenpanon yhteydessä. Lisäksi edellisessä luvussa (7.2) ehdotettiin lisää 
toimenpiteitä. Sähkömarkkinoiden hintavaihtelujen osalta kannattaa tutkia tar-
kemmin, miten voidaan välttää, ettei hinnoittelu johda kokonaisuudessaan sekä 
kansantaloudellisesti että ekologisesti tehottomaan toimintaan. Lisäksi näyttää 
siltä, että uudenlaiset sähkölaitteet aiheuttavat suhteellisen paljon sähkön kysyn-
nän kasvua kotitalouksissa. Laajemman energiansäästön näkökulmasta kannattai-
si tutkia tarkemmin, miten hinnoittelu, tuotekehitys ja informaatio yhdessä voivat 
tuoda lisää säästöjä. 

Senioritalo skenaariossa senioritalojen kantakehitys on vain arvio. Skenaarion 
toteuttaminen vaatisi ensisijaisesti tarkemman arvioinnin senioritalojen tarpeesta 
vuoteen 2030 mennessä sekä senioritalojen palveluvalikoimasta. 

Urbaani-pientalo skenaario edustaa merkittävää muutosta nykyiseen uustuotan-
non suunnitteluun verrattuna. Sen toteuttaminen vaati erilaisia esitutkimuksia. 
Ensisijaisesti tarvitaan enemmän tietoa siitä, miten rakennusmaan tarjonta voisi 
täyttää Urbaani-pientalo skenaarion edellyttämän maan tarpeen erilaisissa olo-
suhteissa. Samoin tarvitaan tutkimus- ja kehitystyötä uusien ekotehokkaiden 
asuinrakennus- ja korttelityyppien toteuttamiseksi. Vaihtoehtojen luonti on haas-
tava, koska uusien ratkaisujen pitää samanaikaisesti täyttää asukkaiden kasvavat 
ja monimuotoistuvat laatuvaatimukset, energiatehokkuus-, turvallisuus-, ja ter-
veyllisyys vaatimukset.

Vaikka kaikissa vaihtoehtoskenaarioissa joukkoliikenteen lipunmyynti lisääntyy 
perusuraan verrattuna, joukkoliikenteen asema ja rahoitustilanne ansaitsee silti 
huomioita. Kolme seikkaa vaikuttaa joukkoliikenteen asemaan: autokannan kas-
vu, asutuksen hajautuminen ja väestön ikääntyminen. Perusuraan verrattuna vaih-
toehtoskenaarioissa yritetään vähentää näiden tekijöiden vaikutuksia. Kylä-
asumisen skenaariossa parannus on kuitenkin melko pieni ja riippuu myös siitä, 
onnistutaanko pyrkimyksissä keskittää uudisrakentaminen kyläkeskuksiin. Sekä 
Kyläasumisen skenaariossa että Senioritalo skenaariossa joukkoliikenteen ky-
synnän kasvu saattaa tapahtua myös epäedullisella tavalla eli tukitarve saattaa 
kasvaa jopa enemmän kuin lipunmyynti. Tukitarve voi kasvaa, jos lisäkysyntä on 
alueellisesti hajautunutta tai jos uudet matkustajat tarvitsevat räätälöityjä palvelu-
ja. Näyttää siltä, että vain Urbaani-pientalo skenaariossa joukkoliikenteen asema 
vahvistuu, mutta tämä saattaa vaatia suuria investointeja infrastruktuuriin. Jouk-
koliikenteen tulevaisuudesta tarvittaisiin integroitua tutkimusta, jossa tutkitaan 
yhdessä kysynnän rakennemuutoksia, erilaisten asiakasryhmien maksuvalmiutta 
suhteessa palvelutasoon sekä joukkoliikenteen taantumisen seurauksia yhteis-
kunnalle ja ympäristölle. 

Vaihtoehtoskenaarioissa tarkastellaan toisesta autosta luopumisen mahdollisuuk-
sia ja vaikutuksia. Nykyisissä olosuhteissa kotitalouksien valmius luopua toisesta 
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autostaan on todennäköisesti pieni. Kaivataan lisätutkimuksia siitä, millä ehdoilla 
kotitalouksien valmius voisi kasvaa. Esimerkiksi olosuhteissa jotka vastaavat 
Senioritalon ja Urbaani-pientalo skenaarion oletuksia, sopivan keinon voisi tarjo-
ta yhteisautopalvelu. 

Tutkimuksessa osoitetaan, että monet kestävän kulutuksen haasteet johtuvat te-
hottomasta maankäytöstä. Tässä tapauksessa tehoton ei välttämättä viittaa pelkäs-
tään rakennustiheyteen, vaan laajempaan yhdistelmään, jossa tiheys on yksi 
ominaisuus. Kokonaisuutena maankäyttö on vähemmän tehokasta, jos se aiheut-
taa lisää energia- ja raaka-aineiden kulutusta, sirpaloi maata ja maisemaa, aiheut-
taa lisää kustannuksia ja – edellisten seurauksena – heikentää elämänlaatua. Näin 
ollen onnistunut maankäyttö tarkoittaa hyvää (dynaamista) tasapainoa tiheyden, 
etäisyyden ja palveluverkkojen saatavuuden kesken. Suomessa alueellisella 
maankäytön suunnittelulla on käytännössä vain heikko yhteys liikennesuunnitte-
luun. Seurauksena sekä maankäytön että liikenne-infrastruktuurin suunnittelussa 
seurataan (ennustettua). Uusi lähestymistapa voisi olla edistää integroitua maan-
käytön ja liikenneinfrastruktuurin suunnittelua, jossa keskeisenä lähtökohtana 
olisi tasapainotettu saavutettavuuskäsite (Himanen yms. 2006). Soveltavassa tut-
kimuksessa tämä tarkoittaa, että käsitellään tietyn kaupunkiseudun maakäyttöön 
liittyviä ohjauskeinoja yhdistelmänä. Tällainen yhdistelmä saattaisi sisältää esi-
merkiksi seuraavat keinot: 

o seutukuntien kaavoituksen, maa- ja tonttipolitiikan harmonisointi 

o tonttien ja/tai rakennusoikeuksien verotus 

o tuloveroalennuksen poisto oman auton käytöstä työmatkaliiken-
teessä

o työsuhdejoukkoliikennelippujärjestelmä 

o pysäköinti (sijainti; hinnoittelu) 

o ruuhkamaksut

o etätyö

Sekä kotimaisessa (Perrels ym., 2005) että ulkomaisessa tutkimuksessa (Schwa-
nen, 2004, Ritzer 2001) on osoitettu, että kaupunkimainen asuinympäristö kiih-
dyttää kulutusta. Syynä on, että kylän tai taajamaan asuinympäristöön verrattuna 
kaupunki tarjoaa tehokkaamman infrastruktuurin, joka altistaa asukkaat ja vierai-
lijat kulutusmahdollisuuksille. Lisäksi, sekä Perrels (2005) että Holden ja Nor-
land  (2005) osoittavat, että (suuri) kaupunki kiihdyttää myös matkustamista. 
Vaikka kaupungin tiheys tehostaa infrastruktuurin (raaka-aineiden) tehokuutta, 
energiahuoltoa ja joukkoliikennettä sekä ei-motorisoitujen kulkumuotojen käyt-
töä, se toisaalta lisää kulutusta ja kaukomatkojen määrää. Kaikki nämä tutkimuk-
set perustuvat poikkileikkausaineistoon eli niissä verrataan kaupunkeja muihin 
kuntatyyppeihin. On toinen kysymys, mitä tapahtuu, jos kaupunkilainen muuttaa 
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pois kaupungista. Ehkä kaupunkilainen vie mukanaan totutut tapansa. Toisaalta 
on mahdollista, että muutto hillitsee jonkin verran matkustamista ja ostamista. 
Tähän kysymykseen vastaaminen vaatisi pitkittäisaineistoon perustuvaa tutki-
musta. 
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8. Johtopäätökset

Perusuran tulokset osoittavat, että ekotehokkuus suhteessa bruttokansantuottee-
seen kohoaa merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Toisaalta samanaikaisesti 
ekotehokkuus henkilöä kohden heikkenee. Syynä tähän on se, että taloudellinen 
kasvu ja kotitalouksien jäsenmäärän väheneminen aiheuttavat niin paljon lisää 
energian ja raaka-aineiden kysyntää, että teknologian kehitys ei pysty kokonaan 
kompensoimaan lisäystä. Jos halutaan jatkuvasti kasvattaa ekotehokuutta henki-
löä kohden, tarvitaan lisätoimia sekä teknologian kehityksen puolella että yhteis-
kunnallisen kehityksen puolella. 

Yhdyskuntarakenne kehittyy sekä alueellisten suunnitelmien toteuttamisella että 
yksittäisellä rakentamisella. Jos tietyllä alueella yhdyskuntarakenne syntyy 
enimmäkseen yksittäisellä rakentamisella ilman suunnittelun ohjeita, asutuksen 
jatkuvasti lisääntyessä kasvaa riski, että haitat ylittävät edut. 

Ekotehokkuuden edistäminen kulutuksen välityksellä edellyttää, että kulutusta 
tarkastellaan yhdyskuntarakenteen puitteissa. Esimerkiksi tällaista tarkastelua 
edustaa aluesuunnittelu, jossa asuminen (osana elämäntapaa, asuntomuotona, 
asumisen laatuna, jne.), asuinalueiden sijainti, liikkuminen, väestöllinen kehitys 
sekä sosiaalis-taloudelliset ja yhteiskunnalliset trendit on otettu huomioon. Lisäk-
si, jos ekotehokkuudelle halutaan antaa merkittävä painoarvo tällaisessa alue-
suunnittelussa, tasapainotettu saavutettavuuskäsite voi toimia suunnittelun 
kulmakivenä. 

Väestörakenteen muutoksella on erilaisia vaikutuksia ja seurauksia. Ostovoiman 
painopiste siirtyy lapsiperheistä eläkeläisille ja lapsettomille kotitalouksille. Li-
säksi 65–80-vuotiaiden tulevien eläkeläisten elämäntapa on aktiivisempi kuin 
nykyisten eläkeläisten. Näihin trendeihin nähden monien kehyskuntien lapsiper-
heiden muuttoon keskittyvä kasvustrategia saattaa olla pitkällä aikavälillä kestä-
mätön.  

Perusurassa vuodesta 2005 vuoteen 2030 henkilöautokanta kasvaa noin kolman-
neksen eli noin 850.000 autolla. Autokannan kasvu keskittyy eteläiseen Suo-
meen, ennen kaikkea Uudellemaalle ja sen naapurialueille. Autonomistuksen 
yleistyminen ja monia autoja omistavien kotitalouksien yleistyminen, myös tihe-
än asutuilla alueilla, heikentävät joukkoliikenteen asemaa.

Vaihtoehtoskenaariot osoittavat, että on mahdollista alentaa ympäristökuormitus-
ta uhraamatta talouskasvua tai työllisyyttä. Skenaarioiden parhaita puolia yhdis-
tävä Yhdistelmä-skenaario johtaa seuraaviin myönteisiin vaikutuksiin:  

hiilidioksidipäästöjen väheneminen lähes kahdella miljoonalla tonnilla 
(noin 4 % kulutuksen aiheuttamista päästöistä) 
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tyyppioksidien päästöjen väheneminen tuhannella tonnilla (noin 1,5 % ku-
lutuksen aiheuttamasta päästöistä Suomessa) 

liikennepolttoaineiden kulutuksen väheneminen noin kymmenellä prosen-
tilla, joka auttaa myös energian tuontiriippuvuuden vähenemistä 

raaka-aineiden käytön väheneminen noin 2 prosentilla per asukas 

maankäytön tehostuminen 

joukkoliikenteen lippumyynnin kasvu, erityisesti Urbaani-pientalo ja Se-
nioritalo skenaarioissa 

Vaihtoehtoskenaariot tarjoavat erilaisia vastauksia perusuran haasteille. Vaihto-
ehtoskenaarioiden ratkaisut eivät ole toisiaan poissulkevia. Vaihtoehto-
skenaarioiden ratkaisujen toteuttaminen vaatisi muutoksia nykyisissä ohjauskei-
noissa ja myös uusia ohjauskeinoja. Ohjauskeinotyypit, joita tulisi muuttaa tai 
kehittää ovat: 

kaavoitus

tonttipolitiikka ja verotus 

maankäytön hinnoittelu 

seudullinen kunta- ym. rajat ylittävä sitouttava yhteistyö 

liikenneinfrastruktuurin ja aluesuunnittelun integrointi 

etätyön edistäminen 

kotityöhön liittyvien palvelujen verotus 

tuote-palveluketjujen edistäminen 

Ohjauskeinojen tarve 

Perusuran tulokset osoittavat useita kestävän kehityksen haasteita ja niihin liitty-
viä ohjauskeinotarpeita. Päähaasteet ovat kotitalouksien lukumäärän kasvu, yh-
dyskuntarakenteen hajautuminen, henkilöauton omistuksen kasvu ja asuntojen 
energiatehokkuus.

Kotitalouksien lukumäärän kasvu (ja keskimääräisen jäsenmäärän lasku) vaikeut-
taa kulutuksen ekotehokkuuden etenemistä, koska asuintilaa tarvitaan enemmän 
henkilöä kohden. Ratkaisuja tähän tarjoavat mm. entistä joustavammat tilaratkai-
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sut asuinrakennuksissa ja uudenlaiset asumismuodot ja yhdyskuntamuodot, jota 
tässä raportissa edustavat Senioritalo ja Urbaani-pientalo skenaariot.

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on keskeinen este ekotehokkuuden edistämi-
selle. Se vaikuttaa sekä lämmitysenergian kulutukseen että henkilöauton käyt-
töön. Ratkaisuja näihin ongelmiin voidaan löytää laajentamalla ja syventämällä 
samaan työssäkäyntialueeseen kuuluvien kuntien yhteistyötä, mikä toisi todennä-
köisesti myös taloudellisia etuja kunnille. 

Henkilöautojen omistuksen yleistymisen lisäksi myös useamman kuin yhden au-
ton omistaminen kotitalouksissa yleistyy. Tämän kasvun seuraukset ovat auto-
kannan hiilidioksidipäästöjen kasvu, joukkoliikenteen taloudellisen aseman 
heikentyminen ja kasvava ruuhkautuminen ennen kaikkea Keski-Uudellamaalla. 
Vaihtoehtoskenaariot osoittavat, että henkilöautojen kasvavan käytön hillitsemi-
nen on mahdollista. Se edellyttää ratkaisujen yhdistelmää, johon kuuluvat mm. 
yhdysrakenteen hajautumisen pysähtyminen, etätyö-mahdollisuudet, matkoja 
korvaavat (tele)palvelut, jne. Myös uusi työsuhdematkalippujärjestelmä, johon 
liittyy tuloveroalennus, saattanee auttaa. 

Asuntojen energiatehokkuus on tärkeää ekotehokkuuden kannalta. Vaikka läm-
mitykseen liittyvä energiatehokkuus per asuntoneliömetri parantunee jatkuvasti, 
kasvava asumisväljyys ja sähkölaitteiden lukumäärän kasvu aiheuttavat kasvavan 
energiakulutuksen per kotitalous. Se koskee erityisesti sähkön kulutusta. Tähän 
trendiin nähden energiansäästöpolitiikka voi yrittää kiinnittää entistä enemmän 
huomiota sähkölaitteiden kulutukseen. Esimerkiksi kuluttajia voidaan informoida 
viihde- ja tietoelektroniikan sähkökulutuksesta silloin, kun he tekevät ostopää-
töksiään. Toisaalta voidaan vahvistaa sellaisia kannustimia, jotka auttavat tuote-
kehittäjiä ja valmistajia kehittämään laadukkaita matalaenergialaitteita. Vaihto-
ehtoskenaariot sisältävät myös mahdollisuudet suunnata kulutusta entistä 
enemmän palveluihin ja viihde- ja tietoelektroniikan laitteiden yhteiskäyttöön. 

Tutkimus- ja kokeilutarpeet 

Etätyön edistämiseksi on jo tehty melko paljon tutkimuksia ja pilottihankkeita. 
Jos kuitenkin halutaan hyötyä etätyön eduista, tarvitaan pitkäjänteinen strategia, 
johon osallistuvat muun muassa eri ministeriöt (LVM, YM, KTM, VM), elinkei-
noelämä ja ammattiliitot. Mieluiten tarvittaisiin strategia, joka loisi kannustimia 
pitkäjänteisille pilottihankkeille. Etätyön merkittävä yleistyminen vaatii sen pe-
rusteellista integrointia työnantajien strategioihin. Organisaatioiden täytyy omak-
sua etätyö osaksi toimintatapojaan.

Siirtyminen suorasta sähkölämmityksestä (ja myös öljylämmityksestä) energiate-
hokkaampiin vaihtoehtoihin vauhdittuu mahdollisesti jo energiatodistuksen käyt-
töönoton yhteydessä. Sähkömarkkinoiden hintavaihtelujen osalta kannattaa vielä 
tutkia tarkemmin, miten nykyinen hinnoittelu johtaa kokonaisuudessaan sekä 
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kansantaloudellisesti että ekologisesti tehottomaan toimintaan. Lisäksi näyttää 
siltä, että uudenlaiset sähkölaitteet aiheuttavat suhteellisen paljon kotitalouksien 
sähkön kysynnän kasvua. Laajemmasta energiansäästön näkökulmasta kannattai-
si tutkia vielä tarkemmin, miten hinnoittelu, tuotekehitys ja informaatio yhdessä
voivat tuoda entistä enemmän säästöjä. 

Urbaani-pientalo skenaario edustaa merkittävää muutosta nykyiseen uustuotan-
non suunnitteluun verrattuna. Sen toteuttaminen vaati erilaisia esitutkimuksia. 
Ensisijaisesti tarvitaan enemmän tietoa siitä, miten rakennusmaan tarjonta voisi 
täyttää Urbaani-pientalo skenaarion edellyttämän maan tarpeen erilaisissa olo-
suhteissa. Samoin tarvitaan tutkimus- ja kehitystyötä uusien ekotehokkaiden 
asuinrakennus- ja korttelityyppien toteuttamisesksi. Vaihoehtojen luonti on haas-
tava, koska uusien ratkaisujen pitää samanaikaisesti täyttää asukkaiden kasvavat 
ja monimuotoistuvat laatuvaatimukset, energiatehokkuus-, turvallisuus-, ja ter-
veyllisyys vaatimukset. 

Vaikka kaikissa vaihtoehtoskenaarioissa joukkoliikenteen lipunmyynti kasvaa 
perusuraan verrattuna, joukkoliikenteen asema ja rahoitustilanne ansaitsee silti 
huomioita. Tukitarve voi kasvaa, jos lisäkysyntä on alueellisesti hajautunutta, tai 
jos uudet matkustajat tarvitsevat räätälöityjä palveluja. Näyttää siltä, että vain 
Urbaani-pientalo skenaariossa joukkoliikenteen asema vahvistuu, mutta tämä 
saattaa puolestaan vaatia entistä suurempia investointeja infrastruktuuriin. Kaiken 
kaikkiaan joukkoliikenteen tulevaisuudesta tarvittaisiin integroitua tutkimusta, 
jossa tutkitaan yhdessä kysynnän rakennemuutoksia, erilaisten asiakasryhmien 
maksuvalmiutta suhteessa palvelutasoon sekä joukkoliikenteen taantumisen seu-
rauksia yhteiskunnalle ja ympäristölle. 

Vaihtoehtoskenaarioissa tarkastellaan toisesta autosta luopumisen mahdollisuuk-
sia ja vaikutuksia. Nykyisissä olosuhteissa kotitalouksien valmius luopua toisesta 
autostaan on todennäköisesti pieni. Kaivataan lisätutkimuksia siitä, millä ehdoilla 
kotitalouksien valmius voisi kasvaa.

Tutkimuksessa osoitetaan, että monet kestävän kulutuksen haasteet johtuvat te-
hottomasta maankäytöstä. Tässä tapauksessa tehoton ei välttämättä viittaa pelkäs-
tään rakennustiheyteen, vaan laajempaan yhdistelmään, jonka yksi ominaisuus on 
tiheys. Kokonaisuutena maankäyttö on vähemmän tehokasta, jos se aiheuttaa li-
sää energia- ja raaka-aineiden kulutusta, sirpaloittaa maata ja maisemaa, aiheut-
taa lisää kustannuksia ja – edellisten seurauksena – heikentää elämänlaatua. Näin 
ollen onnistunut maankäyttö tarkoittaa hyvää (dynaamista) tasapainoa tiheyden, 
etäisyyden ja palveluverkkojen saatavuuden kesken. Suomessa alueellisella 
maankäytön suunnittelulla on käytännössä vain heikot yhteydet liikennesuunnit-
teluun. Seurauksena sekä maankäytön että liikenne-infrastruktuurin suunnittelus-
sa seurataan (ennustettua) kysyntää. Uusi lähestymistapa voisi olla edistää 
integroitua maankäytön ja liikenneinfrastruktuurin suunnittelua, jossa keskeisenä 
lähtökohtana olisi tasapainotettu saavutettavuuskäsite. Soveltavassa tutkimukses-
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sa tämä tarkoittaa, että käsitellään tietyn kaupunkiseudun maankäyttöön ja infra-
struktuuriin liittyviä ohjauskeinoja yhdistelmänä.
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Liite 2 – Oletustrendit, avainluvut ja parametrit yhdyskuntamallissa 

Trendiä on perusurassa jatkettu sellaisenaan vuoteen 2030 asti. Muutos on kui-
tenkin lineaarinen (+ x km/v) eikä eksponentiaalinen joten kasvu-%/v on laskeva. 
Esimerkiksi Helsingin osalta työmatkaetäisyys on kasvanut vuosien 1991–1997 
aikana 6754 metristä 7231 metriin, eli +1,14 %/v. Tämä muutos on ollut abso-
luuttisena keskimäärin +80 m/v, joka on perusurassa siis pidetty vakiona ja jonka 
mukaan keskimääräinen työmatkaetäisyys vuonna 2030 olisi 9860 m ja kasvu-% 
enää +0,83 %/v. Varmuutta siitä, että trendi jatkuisi niin pitkään tällaisena, ei 
kuitenkaan ole. Toisaalta mahdottomanakaan sitä ei voi pitää, koska edes 10 km 
raja ei ole ylittynyt vielä 2030 mennessä ja liikennetutkimusten (HLT 98–99) 
mukaan nimenomaan pitkämatkalaisten osuus työmatkaliikenteessä on ollut vii-
me vuosina kasvussa. Viimeisen 25 vuoden aikana PKS:n työmatkapituudet ovat 
jopa kaksinkertaistuneet, mikä merkitsee 2,8 % vuosikasvua (Salonen/HS 
19.12.2005).

Perusuran laskelma osoittaakin ensisijaisesti sen, miten liikennemäärät ja sen 
ekotehokkuusvaikutukset kasvaisivat, jos trendi jatkuisi tasaisesti ja lineaarisesti. 
Tässä suhteessa perusura on samalla tavalla ehdollinen kuin muutkin skenaariot.

Kuntakohtaiset työmatkojen keskimääräisetäisyydet (km) on kohdistettu eri etäi-
syysvyöhykkeille talotyyppikohtaisesti ja kuntatyypin mukaan. Pääkaupunkiseu-
dulla tarkastelu tehtiin muita tarkemmin aiempien selvitysten tietojen perusteella 
(Lahti ja Koski 1993). Matkamäärät (kpl/asukas, vrk) saatiin sekä valtakunnalli-
sesta henkilöliikennetutkimuksesta (HLT 98–99) että PKS:n osalta erillisselvi-
tyksistä.

Asiointimatkat on arvioitu suhteutettuina työmatkoihin henkilöliikenne-
tutkimuksessa havaitulla suhteella (asiointimatkojen määrä on 1,67 kertaa ja pi-
tuus 1,36 kertaa työmatkan pituus) olettaen, että kun työmatkat pitenevät, pitene-
vät samalla myös asiointimatkat. Samaa menettelyä noudatettiin vapaa-ajan 
matkoihin (HLT 98–99:n mukaan vapaa-ajanmatkoja on 1,17 kpl/asukas, vrk ja 
niiden pituus on keskimäärin 21,77 km). Eri matkaryhmien yhteismäärä 
(kpl/asukas, vrk) on pidetty tarkasteluajanjaksona myös vakiona (2,87 kpl/hlö, 
vrk koko maassa ja 3,42 kpl/hlö,vrk PKS:lla), vaikka lievää kasvua voisi perus-
tella kaupungistumisen (kaupunkimaisen elämäntavan) edelleen jatkumisella.

Henkilöautomatkojen osuus henkilömatkoista perustuu Liikenne- ja viestintä-
ministeriön selvitykseen (LVM 2001, Ojala 2003), jossa keskiarvot vaihtelevat 
asukkaan asumismuodon (talotyypin) mukaan välillä 0,43–0,65 kpl/hlö, vrk (ker-
rostaloissa pienin, omakotitaloissa suurin, maataloissa 0,76 kpl/hlö,vrk). Alueel-
lista vaihtelua on kuntatyypin (asukasluvun määrän) mukaan siten, että PKS:lla 
henkilöautomatkojen osuus henkilömatkoista on 44 %, muissa yli 50 000 asuk-
kaan kaupungeissa 53 %, keskisuurissa kaupungeissa (20–50 000 asukasta) 58 
%, 8 000–20 000 asukkaan kunnissa 65 % ja sitä pienemmissä 66 %. Henkilöau-
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ton osuudessa tapahtuu lievää nykyistä kehitystä vastaavaa nousua siten, että 
esimerkiksi rivitaloilla osuus nousee 30 vuodessa noin 0,75 %-yksikköä/v eli 50 
%:sta 54,5 %:iin. Omakotitaloilla muutos on hiukan nopeampi (noin 1 %-
yksikköä/v) ja kerrostaloilla hitaampi (0,5 %-yksikköä/v.) kuvastaen yhdyskunta-
rakenteen edelleen hajautumista.  

Joukkoliikenteen osuus on PKS:lla selvästi suurempi (keskimäärin 23 %) kuin 
muualla: muissa isoissa kaupungeissa 8 % ja muissa vain 2-3 % (LVM 2001, 
Ojala 2003). Jakamalla talotyypeittäin todettu yleinen vaihtelu kulkutapavalin-
noissa kuntaryhmien väkilukusuhteilla, saadaan seuraava mallissa käytetty jouk-
koliikenneosuuksien vaihtelu talotyypeittäin ja kuntatyypeittäin. 

Taulukko L2.1 Joukkoliikenteen osuudet kulkutapavalinnassa talotyypeittäin ja 
kuntatyypeittäin (prosenttina)

omakotitalot rivitalot kerrostalot yhteensä 
PKS 14 14 27 23 
muut isot kaupungit 5 6 11 8 
keskikokoiset  kaupungit 2 3 4 3 
muut kunnat 1 2 3 2 
koko maa 5 7 13 7 

Joukkoliikenteen osuudet muuttuvat perusurassa siten, että vähennys on 0,2 %-
yksikköä viidessä vuodessa, jolloin 30 vuoden kuluessa muutos on -1,2 %-
yksikköä. Joukkoliikenteen suorite (hlö-km/vrk, hlö) vaihtelee vastaavasti talo-
tyypeittäin: esim. PKS:lla omakotitaloissa 17 km, rivitaloissa 15 km ja kerrosta-
loissa 14 km (VTT Aluepeli 2005).  

Kevyen liikenteen (polkupyöräilyn ja jalankulun) osuus kaikista matkoista vaih-
telee kuntatyypin mukaan 32–38 % (LVM 2001, Ojala 2003).  

Muissa skenaarioissa trendiä on muutettu kuntakohtaisesti. Urbaani-pientalo ske-
naariossa trendiin vaikuttaa se, että tiivistä kaupunkimaista pientaloasutusta voi-
daan sijoittaa lähemmäksi keskustoja kuin perusurassa trendin mukaan tapahtuisi. 
Tällöin kaikkien matkatyyppien suoritteet pienenevät. Kyläasumisen skenaarios-
sa pientaloasukkaita on yhtä paljon kuin perusurassa ja myös asutuksen sijainti 
eri kuntaryhmissä (keskuskaupungit – maaseutu) pysyy samana. Sen sijaan uusi 
tiiviimpi pientalomainen asumismuoto keskitetään ao. kuntien sisällä ”kyläkes-
kuksiin”, mikä merkitsee hieman lyhyempiä työ-, koulu- ym. palvelumatkoja 
(edellyttäen, että ao. työpaikat ja palvelut saadaan pysymään kyläkeskuksissa).  
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Liite 3 – Yhdyskuntamallin ekotehokkuuden indikaattoreiden luokitus 

Ekotehokkuusvaikutukset kattavat seuraavat vaikutuslajit: 

Rakennusmateriaalit
o Puu
o Betoni
o Muu kiviaines 
o Öljy- ja muovituotteet 
o Lasi
o Metalli

Polttoaineet
o Öljypohjaiset (bensiini, kevytpolttoöljy, raskas polttoöljy) 
o Kivihiili
o Maakaasu
o Turve 
o Puu

Energiankulutus 
o Lämmitys
o Muu sähkön käyttö  
o Tuotantovaihe/käyttövaihe 
o Liikenne

Veden käyttö 
o Veden kulutus 
o Käymäläjätevesi
o Muu jätevesi 

Päästöt
o CO2
o CH4
o N2O
o CO2 ekv. yhteensä 
o CO
o SO2
o CH
o NOx
o Hiukkaset

Jätteet
o Kotitalousjätteet
o Rakennusjätteet 
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Liite 4 – Asuntokantasimuloinnit 

Tässä esitetään ProGurun asuntokantasimulointien  lähestymistapa. Tämä on 
tiivistelmä ProGurun raportoinnista. 

4.1 Ennustetyön vaiheet 

Simuloinnissa oli kaksi ajanjaksoa. Historiallinen jakso vuodesta 1985 vuoteen 
2000 ja eteenpäin katsova jakso vuodesta 2000 vuoteen 2030. Vuosien 1985-
2000 jakso oli validointia varten ja se varmistaa myös, että eteenpäin katsova 
simulointi aloitetaan oikeista luvuista.

1. Vaihe 1 – Asunnontarpeen määrittelystä asuntokantaennusteen 
muodostamiseen.  

2. Vaihe 2 – Asuntotuotantoennusteen muunto talotyyppi-  ja 
hallintasuhdejakaumaksi sekä asuntokantaennusteen muodostus 

3. Vaihe 3 – Tulostaulukon muodostaminen 

Väestöennuste 2004
v.2003 - v.2030
ikä x sukupuoli 

Väestö
perheaseman 
mukaan v.2000

Asuntokunnat viitehenkilön 
iän, sukupuolen ja 
henkilöluvun mukaan v.2000

Asuntovajauksen  
määrittely 
vuoteen 2020

Asuntovajauksen 
saturaatiotason ja 
purkautumisuran määrittely

Asuntokunta-
ennusteen  
muodostus

Eri kokoisten asuntojen
tarve vuosille 2005-2030 

Asumistason 
kehityksen
määrittely

Poistuman määrä
Varauman muutos
Muut muutokset

Tulos III

Asuntojen 
tuotantotarve 
huoneluvun 
mukaan

Ennuste asumisväljyyden 
kehityksestä

Väestöennuste 2004
v.2003 - v.2030
ikä x sukupuoli 

Väestö
perheaseman 
mukaan v.2000

Asuntokunnat viitehenkilön 
iän, sukupuolen ja 
henkilöluvun mukaan v.2000

Asuntovajauksen  
määrittely 
vuoteen 2020

Asuntovajauksen 
saturaatiotason ja 
purkautumisuran määrittely

Asuntokunta-
ennusteen  
muodostus

Eri kokoisten asuntojen
tarve vuosille 2005-2030 

Asumistason 
kehityksen
määrittely

Poistuman määrä
Varauman muutos
Muut muutokset

Tulos III

Asuntojen 
tuotantotarve 
huoneluvun 
mukaan

Ennuste asumisväljyyden 
kehityksestä

Kuvio L4.1. Vaihe 1 - ennuste tarvittavasta asuntokannasta ja tuotannosta 
huoneiston tyypin mukaan
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Asuntotuotannon 
huonelukuennusteen
jako talotyypeiksi

Tuotantoennusteen jako 
hallintasuhteiksi huoneluvun ja 
talotyypin mukaan

Asuntovarauman 
muutoksen ja poistuman  
ominaisuuksien  määrittely

Asuntokantaennusteen 
muodostus

Tuotantoennusteen ja 
asuntokantaennusteen 
tulostaminen

Asuntokanta 
talotyypin ja 
huoneluvun mukaan

Vertailuun

Asuntotuotannon 
huonelukuennusteen
jako talotyypeiksi

Tuotantoennusteen jako 
hallintasuhteiksi huoneluvun ja 
talotyypin mukaan

Asuntovarauman 
muutoksen ja poistuman  
ominaisuuksien  määrittely

Asuntokantaennusteen 
muodostus

Tuotantoennusteen ja 
asuntokantaennusteen 
tulostaminen

Asuntokanta 
talotyypin ja 
huoneluvun mukaan

Vertailuun

Kuvio L4.2. Vaihe 2 - Asuntotuotantoennusteen muunto talotyyppi-  ja 
hallintasuhdejakaumaksi sekä asuntokantaennusteen muodostus 
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Tilasto 1990 1995 2000 2003
Asuntokunnat henkilöluvun 
henkilömäärän ja talotyypin 
mukaan  

Vuoden 2003 
jakauma:

Muuntelu 
vuoteen 

2030

Hyväksyminen 
ennustekäyttöön

Asuntokuntien 
lukumäärä
henkilöluvun 
mukaan

Asuntokanta 
huoneluvun mukaan

Ennusteiden 
yhdistely

Tulos-
taulukko

Vertailu
Talotyyppi x huoneluku
-tulokseen vaiheesta II

Tulokset vaiheesta I

Asumisväljyys ja 
kokonaispinta-ala 

henkilöluvun mukaan 
ennusteperiodilla. II

Tilasto 1990 1995 2000 2003
Asuntokunnat henkilöluvun 
henkilömäärän ja talotyypin 
mukaan  

Vuoden 2003 
jakauma:

Muuntelu 
vuoteen 

2030

Hyväksyminen 
ennustekäyttöön

Asuntokuntien 
lukumäärä
henkilöluvun 
mukaan

Asuntokanta 
huoneluvun mukaan

Ennusteiden 
yhdistely

Tulos-
taulukko

Vertailu
Talotyyppi x huoneluku
-tulokseen vaiheesta II

Tulokset vaiheesta I

Asumisväljyys ja 
kokonaispinta-ala 

henkilöluvun mukaan 
ennusteperiodilla. II

Kuvio L4.3 Vaihe 3 - taulukon tuotantoprosessi  

Perusmallin käytön aloituksessa tehdään valinta, halutaanko ennustaa yhtä kuntaa 
vai kuntaryhmää kerrallaan. Edellinen tulee kyseeseen maakuntakeskuksen koh-
dalla, jälkimmäinen työssäkäyntialueiden muodostuksen yhteydessä. Prosessi 
etenee tässä kohdin siten, että tarvittavat 15 tilastotiedostoa summataan yhdeksi, 
jolle ennusteen tulostusvaiheessa määritellään sijoituspaikka ja nimi. Tämän jäl-
keen edetään kaaviossa I kuvatulla tavalla.

Mallissa pitää siis määritellä asuntovajauksen suuruus ja purkautumistien määrit-
tely sen saturaatiotason, tavoiteaikataulun ja kehityspolun osalta. Nämä kaikki 
vaikuttavat oletettuun ruokakuntamuodostukseen. Väestöennusteesta johdetaan 
eri ennustevuosille asuntokuntamuodostuksen peruskehitys. Tähän käytetään ti-
lastoa, jossa väestö määritellään sijoittuvaksi 10 eri perheasemaluokkaan kuulu-
vaksi. Siitä muodostettuja kertoimia sovelletaan väestöennusteeseen joko 
sellaisenaan tai muunneltuna lähinnä vanhusten yksinasumisen asteen määritte-
lyksi. Näin muodostuu asuntokuntien määrää koskeva ennuste. Asuntokuntien 
kokorakennetta ennakoidaan siten, että olettamus asuntokuntien määrästä ja 
asuntoväestön määrästä toteutuvat yhtä aikaa. Tämä tapahtuu iteraatioprosessilla, 
joka etsii tämän yhtälön toteuttavan ehdon. 

Tästä vaiheesta saatu tulos poimitaan talteen poimittavaksi uudelleen käyttöön 
KulMaKunta-projektin tulostusmallin muodostusvaiheessa. 
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Yhdistämällä asuntokuntien jakauma henkilöluvun mukaan ns. asumistasosar-
jaan, joka tarkoittaa erikokoisten asuntokuntien sijoittumista erikokoisiin huo-
neistoihin menneisyydessä, nyt ja tulevaisuudessa, saadaan laskelma tarvittavasta 
asuntokannasta. Vielä tarvitaan ennuste asuntovarauman mahdollisesta muutok-
sesta sekä asuntokannan poistumasta ja muutoksista rakenneominaisuuksineen, 
jotta käsitys tarvittavasta asuntotuotannosta voidaan muodostaa.

Tämä vaihe on tarpeen ennusteen jatkotyöhön, jossa määritellään tarvittavalle 
asuntokannalle ja tuotannolle talotyyppirakenne. Tästä edetään vielä hallintasuh-
derakenteen määrittelyyn. Näin voidaan lopulta muodostaa laskelma koko asun-
tokannasta aidosti kolmiulotteisena matriisina, jossa aika muodostaa neljännen 
ulottuvuuden. Tämän matriisin sivu (talotyyppi x huoneluku) voi toimia vertailu-
tuloksena KulMaKunta-tulostukselle. 

Edellisestä vaiheesta poimittiin talteen matriisi asuntokunnat henkilöluvun ja 
huoneluvun mukaan sekä matriisi tarvittavasta asuntokannasta huoneluvun mu-
kaan.

Kulmakunta-projektin tavoitteena on luoda matriisi:

Henkilöluku (1-4+)  x Talotyyppi x  Huoneluku 1-6+.   

Tilastokeskuksen Altika-tietokannasta löytyi matriisi nro 1734, joka sisältää 
asuntokunnan henkilöluvun talotyyppirakenteittain. Tämä muodostaa tarpeellisen 
ja välttämättömän alustan tarvittavan taulukon muodostukselle. Tärkeätä on 
myös, että siitä on käytettävissä aikasarja vuodesta 1985 lähtien. Aineistosta 
poimittiin muutostarkastelua varten jaksot 1990-1995, 1995-2000 ja 2000-2003. 
Taulukon L4.1 esimerkki (Oulu) edustaa varsin tyypillistä kehityskulkua. 1990-
luvun alkupuolella esiintyy siirtymistä pientaloista lähinnä kytkettyihin ratkaisui-
hin kaiken kokoisilla ruokakunnilla. Taustalla lienee ollut silloinen lama ja kriisi 
asuntomarkkinoilla. Suunta kääntyi vuoden 1995 jälkeen voimistuvaa vauhtia 
takaisin erillispientaloihin ja sitä enemmän, mitä suurempi asuntokunnan henki-
löluku oli. Lähes kaikilla alueilla vain yhden hengen asuntokunnat ovat siirtyneet 
varovasti toisen suuntaan. Tämä lienee yhteydessä vanhemman väestön vähittäi-
seen luopumiseen omakotitalosta jäätyään yksin. 

Mallinnusta jatkettiin siten, että vuosi 2003 ja sitä edeltänyt muutos 2000-2003 
otettiin lähtökohdaksi. Tämän saattoi hyväksyä sellaisenaan tai valita muuntelu-
vaihtoehto. Jälkimmäinen otettiin käyttöön joka aluetta käsiteltäessä. Joka vai-
heen jälkeen malli vähentää erotusta koskevan muunnellun matriisin edellisestä 
ja näyttää lopputuloksen. Edellinen erotus tulee uuden muuntelun pohjaksi, jol-
loin sen voi hyväksyä sellaisenaan tai jatkaa muuntelua. Näin edetään 10 vuoden 
jaksoissa vuoteen 2030 saakka. Lopuksi esitellään alkutilanne ja ennakoitu lop-
putilanne.
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Taulukko L4.1 Oulun asuntokannan kehityksen simulointiesimerkki

564 OULU            Asuntokunnan henkilöluku v. 2003
Talotyyppi      1      2      3      4      5      6      7
Erillisp.     6.9   23.3   36.2   51.7   63.9   66.5   76.8
Kytketty     10.3   16.8   22.1   22.4   15.7   10.9    9.4
Kerrostalo   80.3   57.5   40.2   25.1   19.2   20.3   11.7
Muu           2.5    2.3    1.6     .7    1.1    2.3    2.1

Muutos 1990-1995
Erillisp.     -.7    2.0    -.1    -.5    1.1   -1.0   -3.3
Kytketty      1.5     .7    1.1    1.2     .5    1.5    6.6
Kerrostalo   -1.6   -2.6    -.5     .0    -.3     .6    -.7
Muu            .9    -.1    -.5    -.7   -1.3   -1.2   -2.5

Muutos 1995-2000
Erillisp.     -.8   -1.2     .4    2.1    2.9    3.4    7.9
Kytketty       .3    -.1     .0     .0   -1.3   -1.6   -7.1
Kerrostalo     .7     .9     .0   -2.0   -1.8   -2.4    -.8
Muu           -.3     .5    -.3    -.1     .2     .6     .0

Muutos 2000-2003
Erillisp.     -.1     .2    1.6    1.5    2.6     .9    1.6
Kytketty       .4     .4     .2    -.7   -1.6   -1.0    1.4
Kerrostalo    -.3    -.9   -1.9    -.3    -.8     .1   -1.8
Muu            .0     .3     .0    -.4    -.2    -.1   -1.1

Varsinaisen tuloksen muodostus tapahtuu yhdistämällä kunkin ennusteajankoh-
dan (välivuodet interpoloitu) jakauma asuntokuntaennusteeseen (1-7+ henkeä). 
Näin sijoitetaan asuntokunnat koon mukaan eri talotyyppeihin. Ongelmaksi jää 
tällöin, miten muokata tämä vielä taulukoksi, jossa aineisto on edelleen jaoteltu 
eri huoneistotyyppeihin. Ratkaisu löytyi APL-ohjelmointikielelle ominaisesta 
ulkotulo-funktiosta (’outer product’). Siinä voi kertoa kaksi mitä tahansa ulottu-
vuutta edustavaa matriisia keskenään alkio kerrallaan. Kyseessä on ikään kuin 
laajennettu kertotaulun muodostus.  

Taulukossa L4.2 löytyy tästä tulostusesimerkki Helsingistä (2000 ja 2030). Asun-
tokunnat esitetään henkilölukuna jakaumalla 1-4+. Asuinhuoneistot puolestaan 
esitetään jakaumalla 1-6+ huonetta. On huomattava, että kyseessä on vain se osa 
asuntokantaa, jossa asuu vakinaisesti asuntokuntia. Ulkopuolelle jäävät siten tyh-
jät ja tilapäisesti asutut asunnot eli asuntovarauma. 



131

Taulukko L4.2 Esimerkki tulostaulukoista

HELSINKI
2000               Huoneluku
henk.luku          1       2       3       4       5      6+   Yht.
1   Erillisp.     3099    3267    2093    1021     330     158    9968 
    Kytketty      2432    2564    1642     801     259     124    7822 
    Kerrostalo   34942   36836   23595   11507    3721    1778  112379 
    Yht.         40473   42667   27331   13328    4310    2059  130168 
2   Erillisp.      388    1355    1811    1760     733     397    6443 
    Kytketty       304    1063    1421    1381     575     311    5056 
    Kerrostalo    4372   15274   20416   19842    8263    4472   72639 
    Yht.          5065   17692   23648   22983    9571    5179   84138 
3   Erillisp.       39     198     411    1069     476     210    2404 
    Kytketty        30     155     322     839     374     165    1886 
    Kerrostalo     438    2233    4633   12055    5371    2371   27101 
    Yht.           507    2586    5367   13964    6221    2746   31391 
4+  Erillisp.       12      68     186     855     866     460    2447 
    Kytketty        10      54     146     671     679     361    1920 
    Kerrostalo     139     769    2095    9639    9759    5182   27583 
    Yht.           162     891    2426   11164   11304    6003   31950 
Yht.Erillisp.     3538    4888    4500    4705    2405    1224   21261 
    Kytketty      2777    3836    3532    3692    1887     961   16684 
    Kerrostalo   39892   55112   50740   53043   27113   13803  239702 
    Yht.         46207   63837   58772   61439   31405   15988  277647 
2030               Huoneluku
henk.luku          1       2       3       4       5      6+   Yht.
1   Erillisp.     2753    4463    2882    1473     540     277   12388 
    Kytketty      2376    3852    2488    1272     466     239   10692 
    Kerrostalo   34808   56432   36445   18629    6825    3506  156645 
    Yht.         39936   64747   41815   21373    7831    4023  179726 
2   Erillisp.        0     889    2214    2967    1399     767    8235 
    Kytketty         0     767    1911    2560    1207     662    7108 
    Kerrostalo       0   11243   27990   37511   17685    9703  104133 
    Yht.             0   12900   32114   43038   20291   11133  119476 
3   Erillisp.        0       3      31     819     422     167    1441 
    Kytketty         0       3      27     706     364     144    1244 
    Kerrostalo       0      40     398   10350    5331    2107   18226 
    Yht.             0      46     457   11875    6117    2417   20912 
4+  Erillisp.        0      20      -1     477     690     274    1460 
    Kytketty         0      17      -1     412     595     237    1260 
    Kerrostalo       1     254     -12    6030    8722    3465   18461 
    Yht.             1     292     -14    6918   10008    3976   21181 
Yht.Erillisp.     2753    5375    5126    5735    3050    1485   23525 
    Kytketty      2376    4639    4425    4950    2632    1282   20304 
    Kerrostalo   34809   67970   64822   72519   38564   18781  297465 
    Yht.         39937   77985   74373   83204   44246   21548  341294 

.



132   

Liite 5 – Perusuran kulutusmenot kotitaloustyypeittäin ja tuotantoarvot sek-
toreittain

Kotitaloudet – ikäryhmä 20-54 ilman lapsia 
KOKONAISKULUTUSMENOT (miljoona euroa)
20-54 lapseton 1998 2001 2005 2010 2015 2020 2030
elintarvikkeet, ravintolat 3,6 4,4 4,8 5,2 5,9 6,9 8,6
vaatteet, jalkineet 0,9 1,1 1,3 1,3 1,6 1,9 2,5
asuminen 5,6 5,6 6,6 8,0 8,8 9,9 11,0
liikenne 1,4 1,7 2,0 2,3 2,7 3,1 4,0
media 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,5
virkistys 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 2,0
terveys & hygieeni 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,3
turismi 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,3
rahoitus, vakuutus, muut 1,3 1,7 2,0 2,4 2,9 3,4 4,5
henkilöautot 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
kodinkoneet 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
suuret vapaa-ajan välineet 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
sistustus ja kalusteet 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8

16,9 19,4 22,6 25,8 29,7 33,7 41,5

Kotitaloudet – ikäryhmä 20-54 lapsiperheet 
KOKONAISKULUTUSMENOT (miljoona euroa)
20-54 lapsiperheet 1998 2001 2005 2010 2015 2020 2030
elintarvikkeet, ravintolat 5,9 6,3 6,1 6,0 6,1 6,4 7,3
vaatteet, jalkineet 1,6 1,6 1,7 1,5 1,7 1,8 2,1
asuminen 8,5 7,3 7,6 8,3 8,2 8,4 8,5
liikenne 2,0 2,1 2,3 2,3 2,5 2,5 3,0
media 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,9
virkistys 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6
terveys & hygieeni 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 2,1
turismi 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9
rahoitus, vakuutus, muut 1,9 2,0 2,2 2,3 2,6 2,7 3,3
henkilöautot 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1
kodinkoneet 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
suuret vapaa-ajan välineet 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
sistustus ja kalusteet 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

26 26 27 28 29 30 33,35

Kotitaloudet – ikäryhmä 55-64 lapseton 
KOKONAISKULUTUSMENOT (miljoona euroa)
55-64 lapseton 1998 2001 2005 2010 2015 2020 2030
elintarvikkeet, ravintolat 1,3 1,7 2,0 2,3 2,4 2,7 2,8
vaatteet, jalkineet 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
asuminen 2,4 2,6 3,3 4,3 4,4 4,8 4,6
liikenne 0,4 0,5 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1
media 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9
virkistys 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
terveys & hygieeni 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
turismi 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
rahoitus, vakuutus, muut 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2
henkilöautot 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
kodinkoneet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
suuret vapaa-ajan välineet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
sistustus ja kalusteet 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

6 8 10 12 13 14 14
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Kotitaloudet – eläkeläiset (65+) 
KOKONAISKULUTUSMENOT (miljoona euroa)
Eläkeläiset 1998 2001 2005 2010 2015 2020 2030
elintarvikkeet, ravintolat 1,7 2,0 2,1 2,5 3,3 4,3 5,8
vaatteet, jalkineet 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1
asuminen 3,7 3,7 4,3 5,7 7,3 9,3 11,7
liikenne 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6
media 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 2,1
virkistys 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0
terveys & hygieeni 0,7 0,8 1,0 1,2 1,7 2,1 3,0
turismi 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8
rahoitus, vakuutus, muut 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,7
henkilöautot 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5
kodinkoneet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
suuret vapaa-ajan välineet 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
sistustus ja kalusteet 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5

8,3 9,1 10,6 13,5 18,0 22,7 30,2
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Tuotantoarvo sektoreittain perusurassa 
20-54 lapseton 20-54 lapsiperhee55-64 laspeton 65+

toimiala 2005 2030 2005 2030 2005 2030 2005 2030
01MAA Maatalous viljatuoteet 107 153 161 163 55 68 70 168
01MAA Maatalous maitotuoteet 383 522 643 633 211 252 287 680
01MAA Maatalous lihatuoteet 176 259 260 269 92 115 111 272
01MAA Maatalous muut 375 527 570 573 197 242 248 599
015 Metsästys ja riistanhoito 31 49 52 54 21 27 23 56
0202-0211-0212-0219 Metsätalous 110 191 138 160 51 72 59 162
05 Kalastus ja kalanviljely 75 97 92 91 45 54 64 153
103 Turpeen nosto ja muokkaus; muut malm 39 65 53 59 20 28 24 63
141-142-143-145 Kivenlouhinta, hiekka, jne 29 49 34 39 14 19 17 46
151 Teurastus sekä lihanjalostus ja lihan sä 543 796 800 829 283 353 341 837
152 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilön 32 44 39 39 19 23 27 65
153-154 Hedelmien, marjojen ja vihanneste 189 255 307 307 105 127 137 331
155 Meijerituotteiden ja jäätelön valmistus 508 696 849 839 278 333 378 897
156 Myllytuotteiden ja tärkkelyksen valmistu 53 74 80 81 28 35 38 92
157 Eläinten ruokien valmistus 80 113 120 120 41 51 51 123
158 Muu elintarvikkeiden valmistus 502 686 797 795 279 337 383 916
159-160 Juomien valmistus; tupakka 110 173 135 150 44 60 39 103
171-177//181-183//191-193 Tekstiili; vaattee 246 456 319 396 88 131 83 234
201-212 metsäteollisuus 685 1189 854 993 312 444 367 1003
221 Kustantaminen 550 1003 673 823 243 360 283 807
231-233 Koksin; öljytuotteiden; ydinpolttoain 430 676 576 654 202 274 201 502
241-252 Kemia; muovi 372 652 487 571 177 254 214 592
261 Lasi; betoni; sementti, jne 119 203 141 162 55 78 68 185
271-277 perusmetalli 162 282 201 234 74 105 85 232
281-287 Metallirakenteiden valmistus 219 378 271 313 102 144 118 321
291-297 Voimakoneiden valmistus 284 486 364 419 133 188 155 420
300 Konttori- ja tietokoneiden valmistus 333 610 401 491 146 217 167 479
341-349 Kulkuneuvojen valmistus 146 289 165 220 60 95 55 173
361-369 muu teollisuus 194 337 246 282 77 110 73 199
371-372  kierrätys 4 7 5 6 2 3 2 6
401-403 energiahuolto 718 1128 993 1031 387 497 454 1112
410 Veden puhdistus ja jakelu 150 255 169 192 72 102 94 256
4501-4509 Rakentaminen 1020 1739 1159 1324 484 684 620 1701
501 Tukku ja vähittäiskauppa 4278 7450 5672 6652 1924 2703 2123 5797
551 Majoitustoiminta 118 232 133 176 49 78 49 152
553 Ravitsemistoiminta 1076 2172 878 1271 242 435 109 463
601-603; 71 Rautatieliikenne; linaj-auto; taks 968 1487 1307 1216 418 511 499 1250
61 Vesi- ja lentoliikenne 167 323 191 248 70 110 72 217
6301-6309 liikennesivu palvelut 613 1230 686 921 256 413 256 806
641-642 Posti- ja telepalvelu 1094 2092 1261 1620 468 726 543 1618
65 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2000 4398 2118 3140 672 1226 518 1916
701-703 Kiinteistöjen rakennuttaminen, palv 5999 10084 6741 7589 2909 4074 3810 10385
72-748;elinkeinoelämänkohtaiset palvelut; 9 1248 2202 1523 1798 555 798 642 1773
75 Julkinen hallinto, maanpuolustus, pakollin 187 333 228 270 81 117 91 254
80 Koulutus; virkistys ja kultuuri 659 1227 777 971 238 359 210 587
851 Terveydenhuoltopalvelut; eläinlääkeri; s 635 1227 837 1084 359 564 494 1496
90 Ympäristönhuolto 197 336 233 267 93 132 117 320
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Liite 6 – Kulutusmallin ekotehokkuusmittarit

Lapsettomat kotitaloudet ikäryhmä 20-54 
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Kuvio L6.1 Autokannan volyymi, liikennesuorite ja päästöt perusurassa (1998=100) 
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Kuvio L6.2 Autokannan volyymi, liikennesuorite ja päästöt Kyläasumisen skenaariossa
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Kuvio L6.3 Autokannan volyymi, liikennesuorite ja päästöt Urbaani-pientalon skenaariossa
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Lapsiperheet ikäryhmä 20-54 
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Kuvio L6.4 Autokannan volyymi, liikennesuorite ja päästöt perusurassa (1998 = 100) 
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Kuvio L6.5 Autokannan volyymi, liikennesuorite ja päästöt Kyläasumisen skenaariossa
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Kuvio L6.6 Autokannan volyymi, liikennesuorite ja päästöt Urbaani-pientalon skenaariossa
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Lapsettomat kotitaloudet ikäryhmä 55-64 
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Kuvio L6.7 Autokannan volyymi, liikennesuorite ja päästöt perusurassa (1998=100) 
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Kuvio L6.8 Autokannan volyymi, liikennesuorite ja päästöt Kyläasumisen skenaariossa
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Kuvio L6.9 Autokannan volyymi, liikennesuorite ja päästöt Urbaani-pientalon skenaariossa
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Eläkeläiset ikäryhmä 65+ 
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Kuvio L6.10 Autokannan volyymi, liikennesuorite ja päästöt perusurassa (1998=100) 
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Kuvio L6.11 Autokannan volyymi, liikennesuorite ja päästöt Senioritalon skenaariossa
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Taulukko L6.1 Päästöt per henkilö ja per euro kotitalotyypeittäin 

Vesi Ilma Ilma Ilma Jäte Vesi Ilma Jäte Ilma
65+ perus N NOx-N N20-N NH3-N N P P P CO2
päästöt/henkilö 8,37 11,44 1,47 4,13 2,31 0,52 0,00 1,22 9,09
päästöt/euro - kulutusmenot 0,42 0,57 0,07 0,21 0,12 0,03 0,00 0,06 0,45
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,31 0,42 0,05 0,15 0,08 0,02 0,00 0,04 0,33
65+ kylä
päästöt/henkilö 8,35 11,39 1,46 4,14 2,31 0,51 0,00 1,22 9,00
päästöt/euro - kulutusmenot 0,42 0,57 0,07 0,21 0,12 0,03 0,00 0,06 0,45
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,30 0,42 0,05 0,15 0,08 0,02 0,00 0,04 0,33
65+ urbaani
päästöt/henkilö 8,30 11,40 1,45 4,12 2,30 0,51 0,00 1,21 8,93
päästöt/euro - kulutusmenot 0,41 0,57 0,07 0,21 0,11 0,03 0,00 0,06 0,45
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,30 0,42 0,05 0,15 0,08 0,02 0,00 0,04 0,33
65+ seniori
päästöt/henkilö 8,31 11,46 1,45 4,14 2,30 0,51 0,00 1,21 8,83
päästöt/euro - kulutusmenot 0,42 0,57 0,07 0,21 0,11 0,03 0,00 0,06 0,44
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,30 0,42 0,05 0,15 0,08 0,02 0,00 0,04 0,32
55-64 perus
päästöt/henkilö 9,02 15,53 1,81 4,35 2,58 0,54 0,00 1,36 11,88
päästöt/euro - kulutusmenot 0,36 0,62 0,07 0,17 0,10 0,02 0,00 0,05 0,47
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,28 0,47 0,06 0,13 0,08 0,02 0,00 0,04 0,36
55-64 kylä
päästöt/henkilö 9,03 15,25 1,78 4,34 2,59 0,54 0,00 1,37 11,59
päästöt/euro - kulutusmenot 0,36 0,61 0,07 0,17 0,10 0,02 0,00 0,05 0,46
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,28 0,46 0,05 0,13 0,08 0,02 0,00 0,04 0,35
55-64 urbaani
päästöt/henkilö 9,04 15,48 1,80 4,37 2,58 0,54 0,00 1,36 11,68
päästöt/euro - kulutusmenot 0,36 0,61 0,07 0,17 0,10 0,02 0,00 0,05 0,46
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,27 0,47 0,05 0,13 0,08 0,02 0,00 0,04 0,35
20-54 lapseton perus
päästöt/henkilö 8,51 16,46 1,69 3,79 2,66 0,48 0,00 1,41 11,45
päästöt/euro - kulutusmenot 0,30 0,58 0,06 0,13 0,09 0,02 0,00 0,05 0,40
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,24 0,46 0,05 0,11 0,07 0,01 0,00 0,04 0,32
20-54 lapseton kylä
päästöt/henkilö 8,54 16,24 1,67 3,81 2,67 0,48 0,00 1,42 11,25
päästöt/euro - kulutusmenot 0,30 0,57 0,06 0,13 0,09 0,02 0,00 0,05 0,40
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,24 0,45 0,05 0,11 0,07 0,01 0,00 0,04 0,31
20-54 lapseton urbaani
päästöt/henkilö 8,48 16,40 1,67 3,77 2,65 0,48 0,00 1,41 11,27
päästöt/euro - kulutusmenot 0,30 0,58 0,06 0,13 0,09 0,02 0,00 0,05 0,40
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,23 0,45 0,05 0,10 0,07 0,01 0,00 0,04 0,31
20-54 lapsiperhe perus
päästöt/henkilö 5,67 10,35 1,23 3,08 1,55 0,34 0,00 0,82 7,67
päästöt/euro - kulutusmenot 0,34 0,62 0,07 0,18 0,09 0,02 0,00 0,05 0,46
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,27 0,49 0,06 0,14 0,07 0,02 0,00 0,04 0,36
20-54 lapsiperhe kylä
päästöt/henkilö 5,69 10,16 1,21 3,08 1,56 0,34 0,00 0,82 7,50
päästöt/euro - kulutusmenot 0,34 0,61 0,07 0,18 0,09 0,02 0,00 0,05 0,45
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,27 0,48 0,06 0,14 0,07 0,02 0,00 0,04 0,35
20-54 lapsiperhe urbaani
päästöt/henkilö 5,68 10,25 1,21 3,07 1,55 0,34 0,00 0,82 7,53
päästöt/euro - kulutusmenot 0,34 0,61 0,07 0,18 0,09 0,02 0,00 0,05 0,45
päästöt/euro - tuotantoarvo 0,27 0,48 0,06 0,14 0,07 0,02 0,00 0,04 0,35
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Liite 7 - Arvioita skenaarioiden mukaisten kulutusmuutosten vaikutuksesta 
esimerkkikotitalouksien ekotehokkuuteen  

Vaikutuksia ekotehokkuuteen tarkastellaan tässä välittömästi ja lyhyellä aikavä-
lillä. Ekotehokkuslaskelmat perustuvat esimerkkikotitalouksien kulutusmuutok-
sia koskeviin laskelmiin. Kulutusmenot on muunnettu energian ja materiaalien 
kulutukseksi hyödyntäen Ilmo Mäenpään (2005) julkaisussa (taulukossa 8) esitet-
tyjä kulutusmenoryhmittäisiä primäärienergiankulutus ja materiaalipanosten ko-
konaiskulutuslukuja (TMR, total material requirement). Nämä on muunnettu 
kertoimiksi jakamalla primäärienergiankulutus ja materiaalien kokonaiskulutus 
kullekin kulutusmenoryhmälle ilmoitetulla kokonaiskulutuksella (Taulukko 
L7.1).

Taulukko L7.1 Materiaalipanosten ja primäärienergian kokonaiskulutus vuoden 
1999 kulutusmenojen suhteessa(TMR) 

Kulutus-
menot, Meur

TMR, Mkg Primääri-
energia, TJ 

kg/E MJ/e

ruoka ja alkoholittomat 
juomat 

7676 10114 82971 1,31761334 10,8091454

alkoholijuomat ja tupak-
ka

3252 1438 11875  

vaatteet ja jalkineet 3252 1803 20707 0,55442804 6,36746617
asuminen 13578 19105 139765 1,40705553 10,2934895
sähkö ja polttoaineet 1295 11228 197677 8,67027027 152,646332
sisustus ja kodin kunnos-
tus

2767 4008 27820 1,44850018 10,0542103

terveys 2106 1264 11056 0,60018993 5,24976258
ajoneuvojen hankinta 2932 1460 12760 0,49795362 4,35197817
henkilöauton käyttö 3541 6272 112980 1,77125106 31,9062412
liikennepalvelut 1374 1443 29699 1,05021834 21,6149927
tietoliikenne 1821 1977 7041 1,08566722 3,86655684
vapaa-aika ja kulttuuri 6588 7619 45616 1,15649666 6,92410443
koulutus  305 135 1469 0,44262295 4,81639344
hotellit, kahvilat ja ravin-
tolat 

3918 3671 38350 0,93695763 9,78815722

sekalaiset tavarat ja pal-
velut 

3898 28923 22382 7,41995895 5,74191893

Yhteensä/keskimäärin 57939 100459 762170 1,73387528 13,1546972

Osa alkuperäisen taulukon kulutusmenoryhmistä on yhdistetty laskemien tark-
kuustasoa vastaaviksi. Esimerkkilaskelmien ”muut kulutusmenot” -ryhmän ker-
toimina on käytetty keskimääräisiä kaikkien kulutusmenojen kertoimia. Lisäksi 
esimerkkilaskelmissa on haluttu laskea erikseen kotitalouspalvelujen ja kuljetus-
palvelujen energiatehokkuus. Näihin ei ollut käytettävissä kertoimia vuodelle 
1999, vaan sen sijaan on käytetty vuoden 1995 kertoimia (kotitalouspalvelut 
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0,00kg/mk ja 0,00 MJ/mk ja muut kuljetuspalvelut 0,54 kg/eur ja 11,064 
MJ/eur).

Näitä kertoimia käyttäen on laskettu arvio esimerkkikotitalouden ekotehokkuu-
den muutoksesta siirryttäessä kyläasumiseen (Taulukko L7.2). Kulutusmenojen 
muutokset ovat sivulla 64 esitetyn mukaiset. Kulutusmenot on kerrottu kulutus-
menoryhmittäisillä energia- ja materiaali-intensiteettikertoimilla.

Taulukko L7.2. Arvio esimerkkikotitalouden kulutuksen materiaali- ja energia-
tehokkuuden muutoksista siirryttäessä kyläasumiseen

materiaalit, kg energia, MJ 
nyt kyläasuminen muutos, % nyt kyläasuminen muutos, %

ruoka 7905,68 7773,92 -2 % 64854,87 63773,96 -2 %
asunto 8442,33 8442,33 0 % 61760,94 61760,94 0 %
sähkö 16126,70 11097,95 -31 % 283922,18 195387,31 -31 %
muu asuminen 5825,21 7232,27 +24 % 42615,05 52908,54 +24 %
auton käyttömenot 10627,51 10042,99 -6 % 191437,45 180908,39 -5 %
tietoliikenne 651,40 651,40 0 % 2319,93 2319,93 0 %
koulutus & terv 360,11 360,11 0 % 3149,86 3149,86 0 %
vakuutus 374,40 280,80 -25 % 2152,80 1614,60 -25 %
muut menot 16645,20 14148,42 -15 % 55122,42 46854,06 -15 %
kylätalkkari  0,00 0,00 
kotiinkuljetus  324,00 6638,40 
Yhteensä 66958,55 60354,19 -10 % 707335,49 615315,97 -13 %

Samojen kerrointen avulla laskettiin myös toisen esimerkkikotitalouden kulutuk-
sen energia- ja materiaalitehokkuuden muutokset siirryttäessä urbaaniin pientalo-
asumiseen (Taulukko L7.3). Kulutusmenojen muutokset ovat sivulla 73 esitetyn 
mukaiset.  

Taulukko L7.3. Arvio esimerkkikotitalouden kulutuksen materiaali- ja energia-
tehokkuuden muutoksista siirryttäessä urbaaniin pientaloasumiseen

materiaalit, kg energia, MJ 
nyt urbaani muutos, % nyt urbaani muutos, % 

ruoka 7905,68 7905,68 0 % 64854,87 64854,87 0 %
asunto 9455,41 9455,41 0 % 69172,25 69172,25 0 %
sähkö 13438,92 3468,11 -74 % 236601,81 61058,53 -74 %
muu asum. 1224,14 2603,05 +113 % 8955,34 19042,96 +113 %
auton käyttömenot 5313,75 2302,63 -57 % 95718,72 41478,11 -57 %
tietoliikenne 1302,80 1302,80 0 % 4639,87 4639,87 0 %
koulutus & terv 72,02 72,02 0 % 629,97 629,97 0 %
vakuutus 318,24 246,48 -23 % 1829,88 1417,26 -23 %
muut menot 37313,00 35232,35 -6 % 123566,10 116675,79 -6 %
palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 
Yhteensä 76343,96 62588,53 -18 % 605968,81 378969,62 -37 %
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Senioriasumista koskevassa esimerkkilaskelmassa asumismuoto ja asunnon koko 
muuttuvat, mutta tämä ei vaikuta samassa suhteessa asumismenoihin. Näin ollen 
ekotehokkuuden arviointi pelkästään kustannusten ja kerrointen avulla ei antaisi 
oikeaa kuvaa muutoksista. Tässä esimerkissä asumiseen liittyvä energiankulutus 
on laskettu erikseen alla esitettyjen VTT:n EcoBalance -mallin ominaiskulutus-
lukujen (kWh/asunto-m2,a) perusteella. 

Taulukko L7.4. Asuntojen ominaiskulutus kWh/asunto-m2

sähkö lämmitys yhteensä tuotantovaihe*)
omakotitalo 55,5 171,6 227,1 53,3
rivitalo 50,5 156,0 206,5 46,6
kerrostalo 55,1 170,3 225,4 67,7
*) jaettuna 50 käyttövuodelle

Käytettävissä ei ollut kokonaismateriaalien kulutusta (TMR) vastaavaa kerrointa, 
joten senioriasumisen ekotehokkuutta tarkasteltiin tässä esimerkissä vain primää-
rienergiankulutuksen näkökulmasta. Sähkönkulutus on muutettu primäärienergi-
an kulutukseksi kertoimella 2,61 ja kaukolämpö kertoimella 1,1 (ks. Nissinen 
ym. 2006). Muiden kuin asumiseen liittyvien menojen muutosten vaikutuksia on 
arvioitu sivulla 83 esitetyn esimerkkilaskelman kulutusmuutosten sekä Mäenpään 
(2005) taulukosta laskettujen kerrointen avulla (Taulukko L7.5).  

Taulukko L7.5. Arvio esimerkkikotitalouden kulutuksen materiaali- ja energia-
tehokkuuden muutoksista siirryttäessä omakotitalosta senioritaloon

nyt seniori muutos, % 
ruoka 41074,75 41074,75 0 %
asuminen ja sähkö 196675,31 85929,99 -56 %
liikenne 69167,98 54037,48 -22 %
tietoliikenne 2706,59 2706,59 0 %
terveys 7874,64 7874,64 0 %
muut menot 44212,78 44212,78 0 %
palvelut 0,00 0,00

Yhteensä 361712,05 235836,23 -35 %
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Liite 8 - Yhteisautopalvelun mahdollisuudet edistää ekotehokkuutta ja sääs-
tää kustannuksia senioritaloissa 

Tulevaisuudessa senioriasumiseen olisi mahdollista liittää auton yhteiskäyttöpal-
velu, ainakin kaupunkiseuduilla. Auton yhteiskäyttöpalvelut ovat viime vuosina 
kasvaneet huomattavasti eräissä maissa ja niistä on tullut entistä ammattimai-
sempia ja helppokäyttöisempiä. Suomessa toimii yksi yhteisautopalveluja tarjoa-
va yritys, Group 24 h, jonka pääkaupunkiseudulla toimivan palvelun nimi on 
City Car Club. Yhteisautopalveluja käytetään laajasti mm. Sveitsissä ja Saksassa 
esimerkiksi Zürichissä 2,3 % väestöstä on yhteisautopalvelun asiakkaita. Palvelu-
ja on nykyisin tarjolla lähes kaikissa Euroopan maissa sekä useissa USA:n osa-
valtioissa ja se on yleistymässä myös Aasiassa. Palvelut voivat olla osuus-
toiminnallisia, täysin kaupallisia tai osin julkisen sektorin tukemia. Kiinnostavaa 
on myös se, että esimerkiksi Singaporessa auton yhteiskäyttö on nimenomaan 
asuntoyhtiön tarjoama palvelu. (Bergmaier ym. 2004). Myös Suomessa City Car 
Club on solminut yhteistyösopimuksen asunnontarjoaja VVO:n kanssa.  

Meijkamp (2000) ja Hockerts (2003) ovat tutkineet yhteisautopalvelujen yleis-
tymistä Alankomaissa ja Sveitsissä. Molempien tutkimusten mukaan yhteisauto-
palvelujen asiakaspotentiaaliksi arvioidaan noin kahdeksan % väestöstä. 
Meijkamp (2000) on arvioinut, että tulevaisuuden potentiaalista noin 50 % on 
entisiä auton omistajia, kun taas loput ovat aiemmin autottomia tai kakkosauton 
yhteisautopalvelulla korvaavia (vrt. myös Toiskallio 2003). City Car Clubin kehi-
tysjohtaja on haastattelussa arvioinut, että Suomessa potentiaali voisi olla 2–3 %, 
ja se sijaitsee lähinnä pääkaupunkiseudulla (Halme ja Heiskanen 2001).  

Senioriasuminen saattaa tarjota erityisen otollisen lähtökohdan tällaisille palve-
luille: ikääntyvät kotitaloudet käyttävät autoa muita vähemmän ja ovat vähem-
män innostuneita auton omatoimisesta huollosta. Lisäksi tiivis asumismuoto 
mahdollistaa mukavalla etäisyydellä sijaitsevat autot. Tosin monien nykyisin se-
nioritalossa asuvien auton omistus liittyy vapaa-ajan asumiseen: tällaisille kulut-
tajille nykyiset auton yhteiskäyttöpalvelut eivät ole optimaalisia. CityCarClubin 
mukaan yhteisauton käyttö on Helsingissä edullisempaa kuin oman auton käyttö, 
mikäli ajaa vähemmän kuin 12 000 kilometriä vuodessa (CCC 2005). Taulukon 
5.18 laskelman mukaan auton yhteiskäyttöön siirryttäessä säästetään 130 euroa 
vuodessa.
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Taulukko L8.1 Esimerkkilaskelma auton yhteiskäytön kustannuksista (2 henki-
lön kotitalous) Helsingissä

Auton yhteiskäyttö (lähde: 
www.citycarclub.net) 

Auton omistus (lähde: www.autoliitto.fi)* 

Liittymismaksu 75,- (jaetaan esi-
merkin vuoksi 10 
vuodella)

pääomakustannukset (käy-
tetty auto, pitoaika 4 vuot-
ta)

1410,- 

Kuukausimaksu 120,-/vuosi Vakuutukset 650,-

Auton käyttö: Citroen 
C3 24 h/kk (200 km) + 
2 viikkoa (1000 km) 

24 tuntia 200 km = 
115,13 € /kk 

2 x 1 viikko 500 km 
= 747,9 €  

Säilytys ja pysäköinti 432 (240,-) 

Yhteensä noin 2 300,- Rengaskulut 231 (100,- ) 

Lisäksi joukkoliiken-
teeseen aiempaa 
enemmän

noin 700,- Ylläpito 653 (250,- ) 

Polttoaine 1062 (350,-) 

Käyttömaksu 130,-

Yhteensä 3 000,- Yhteensä (laskettu suluissa 
olevista luvuista) 

3130,- 

* Laskelma perustuu 15000 km vuotuiseen ajosuoritteeseen. Oletetaan senioritalossa asuvan ajavan tästä 
noin kolmasosan eli 5000 km. Kustannuseriä, jotka osin riippuvat ajetuista kilometreistä, on vastaavasti 
pienennetty Autoliiton laskelmasta. Yhteiskäyttöautoa käytettäessä ajokilometrit putoavat 3400 km:iin ja 
lisäksi käytetään julkista liikennettä (noin HKL:n kausikortin hinnan verran). 

Meijkampin (1997; 2000) mukaan auton yhteiskäyttöön siirtyneiden ajokilomet-
rit vähenivät 33 %. Samalla joukkoliikenteen käyttö kasvoi, mutta varsin vähän 
(11 %). Hockertsin (2003) mukaan Sveitsissä keskimääräinen yhteisauton käyttä-
jä liikkuu 2000 km aiempaa vähemmän autolla ja 1600 km enemmän julkisen 
liikenteen turvin. Helsingissä toimivan CityCarClubin laskelmien mukaan autolla 
ajo vähenee noin puoleen, julkista liikennettä käytetään enemmän ja jonkin ver-
ran enemmän takseja (CCC 2005). Auton yhteiskäyttö edistää myös ajoneuvojen 
tehokasta käyttöä varsinkin silloin, kun asiakkaina on sekä yrityksiä (käyttö päi-
väsaikaan) että yksityisiä kotitalouksia (käyttö iltaisin ja viikonloppuisin). Mer-
kittävin ympäristövaikutus syntyy maankäytössä: auton yhteiskäytössä parkki-
tilan tarve vähenee 44 prosentilla. Kaikkiaan Goedkoop ym. (1999) ja Meijkamp 
(2000) laskevat, että auton yhteiskäyttö on sitä käyttävän kotitalouden kannalta 
noin 30 % ekotehokkaampaa kuin oman auton käyttö.
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