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Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uusi kaupunkipientalojen alue sekä 
urheilupuisto yleiskaava 2020:n ja maakuntakaava 2040:n tavoitteiden mukaisesti. 
Yleiskaavan mukainen asuinpientalovaraus mahdollistaa alueelle laskennallisesti 
rakennusoikeutta 60 000 - 70 000 k-m2. Asuntoina se merkitsee 300 - 400 
pientaloa. Yleiskaavan mukainen urheilu- ja virkistyspalveluiden aluevaraus 
mahdollistaa alueelle yleisurheilukentän, useamman ulkokentän, katettua 
liikuntatilaa sekä näitä tukevien sekä liikuntapaikkojen kaavoittamisen alueelle. 

Tehtävänä on laatia asemakaavan uudisrakentamisalueen kaavataloudellisten 
vaikutusten ja ilmastovaikutusten arviointi. Kaavatalouden osalta tarkastelun 
kohteena ovat kunnan panostukset tarkastelualueen maanhankintaan ja 
rakentamiseen sekä kunnan alueelta saamat tontti- ja kiinteistöverotulot 30 
vuoden tarkasteluajanjaksolla.

Pitkälle ajanjaksolle ulottuviin ja osayleiskaavatasoisten maankäyttösuunnitelmien 
arviointeihin liittyy aina epävarmuutta. Jo talouden kehitykseen liittyvät tekijät 
kuten korkotaso, alueen työpaikka- ja asuintilojen kysyntä sekä todellisuudessa 
toteutettavat rakenteelliset ratkaisut ovat vaikeasti ennustettavissa. Taloudellisten 
vaikutusten arvioinnissa esitettyihin lukuihin on tämän vuoksi suhtauduttava 
suuntaa ja suuruus-luokkaa osoittavina, ei "tarkkoina euroina".

Ilmastovaikutusten osalta arvioitiin liikenteen, maankäytön, rakentamisen ja 
energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Työtä ohjasivat Santeri Kortelahti ja Vesa Vanninen Pirkkalan kunnasta. Työstä 
vastasivat Kimmo Koski, Essi Tanskanen ja Jan Tvrdy FCG Finnish Consulting Group 
Oy:stä.
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Tarkastelualue sijoittuu Loukonlahden kunnanosaan ja se rajautuu eteläosastaan 
Kirkkokatuun, Kreetantiehen ja Eskonpolkuun, idässä Pereentiehen, pohjoisessa 
Loukonlahdentiehen ja sen varren asuintontteihin sekä Pyhäjärveen ja lännessä 
Haikan kartanon puistoon. Lisäksi alueeseen sisältyy Kreetantien eteläpuolisen 
korttelin liiketontti. Alue sijoittuu taajamarakenteessa optimaaliselle etäisyydelle 
suhteessa joukkoliikennekäytävään ja palveluidenkin osalta se tukeutuu hyvin 
Partolan (noin 2 km) ja keskustan (noin 2 km) palveluihin (Pirkkalan kunta 2021). 

Suomalaisen puutalokaupungin tavoin rakennusten kerroskorkeus on 1 - 3. 
Suurimmalle osalle tonteista on mahdollista toteuttaa 1-2 ¾ kerroksisen talon. Toisin 
sanoen tontille voi rakentaa joko 180 m2 perheasunnon, 70 m2 kokoisen minitalon tai 
sitten jotakin siltä väliltä. Poikkeuksena perinteestä alueella on traditionaalisen 
umpikorttelin sijaan perustyyppinä kytketty omakotitalo. Rakennusoikeutta 
tarkastelualueella on noin 68 000 k-m2 (A, ja AO). Uusia asukkaita alueelle 
tavoitellaan noin 1 000. Olemassa olevaa asuinkerrosalaa alueella on noin 15 000 k-
m2 (Pirkkalan kunta 2021). 

Loukonlahden alue sijoittuu keskeisesti taajama-alueen liikenneverkolle. 
Naistenmatkantien joukkoliikennekäytävä on kävelyetäisyydellä (400 m) 
tarkastelualueen reunalta. Varsinaiselle uudisalueelle rannan ja asutuksen väliin on 
nykyisellä katuverkolla yhteydet Kirkkoveräjäntien, Pereentien ja Perttulantien kautta.  
Kreetantien, Kirkkoveräjäntien ja Kirkkokadun ajoratoja reunustaa vaihtelevasti kapeat 
jalkakäytävät. Tarkastelualueelle syntyy sokkelomainen katuverkosto. Itä-
länsisuunnassa alueen läpi kulkee kaksi kokoojakatua, joiden varteen syntyy 
vivahteikas aukiosarja. Pohjois-eteläsuunnassa alueen poikki kulkee useita kujia, jotka 
kaikki päätyvät rantareitille (Pirkkalan kunta 2021).

Kuva 1. Asemakaavakartta, luonnos.
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Page 5

2.1 Arviointikokonaisuus ja -menetelmät

Kaavataloudellinen arviointi tehdään Pirkkalan kunnan näkökulmasta ottaen 
huomioon kunnan panostukset infraan ja kunnossapitoon sekä kunnan alueelta 
saamat tontti- ja kiinteistöverotulot. Kuntaan kohdistuvina taloudellisina 
vaikutuksina tarkastellaan seuraavaa arviointikokonaisuutta:

Kustannukset

• Maan hankinta

• Infran rakentaminen ja kunnossapito

• katuverkko (ml. kevytliikenteen väylät ja liittymät)

• vesihuoltoverkko (alueen sisäiset runkolinjat ja hulevedet)

Tulot

• Tonttien myynti ja vuokraus

• Kiinteistövero

Maan hankinnan kustannukset arvioitiin Pirkkalan kunnan toimesta. 

Katuverkon kehittämisessä lähtökohtana on syöttää uusi alue olemassa olevalle 
liikenneverkolle kahdella liittymällä: 

• Naistenmatkantien ja Kirkkoveräjäntien liittymä 

• Pereentien suunniteltu kiertoliittymä 

Uuden maankäytön mukainen kaava-alue toimii kohtalaisen hyvin kahdella 
liittymällä. Kokonaisuudessaan asemakaava ei edellytä merkittäviä muutoksia 
Naistenmatkantien liittymään, vaan se toimii kohtalaisen hyvin nykyisillä 
kaistajärjestelyillä / raitiotien suunnitelmissa esitetyillä kaistajärjestelyillä. 
Pereentien kiertoliittymä on uusi rakennettava liittymä. Tarkastelualueen 
sisäinen katuverkko koostuu kahdesta itä-länsisuuntaisesta kokoojakadusta ja 
niiden suhteen poikittaisista kujista. Uudisrakentamisalueen liittämisestä kunnan 
olemassa oleviin vesihuollon runkoverkkoihin ei aiheudu merkittäviä 
kustannuksia (Pirkkalan kunta 2021).

Infran rakentamiskustannukset arvioitiin rakenteiden määrän ja Pirkkalan 
kunnan kanssa sovittujen yksikkökustannusten perusteella. Kunnossapito-
kustannukset arvioitiin suhteessa rakentamiskustannuksiin (1,5 % 
rakentamiskustannuksista/vuosi).

Kaikki tontit myydään. Tonttien myyntitulot arvoitiin tonttien pinta-alan (m2) ja 
Pirkkalan kunnalta saadun myynnin yksikköhinnan (€/m2) perusteella.

Vuosittaiset kiinteistöverotulot arvioitiin asemakaavan asuinrakentamisen 
kerrosalan ja Pirkkalan kunnan asuinrakennusten vuoden 2021 keskimääräisen 
kiinteistöveron (3,5 €/k-m2) perusteella. Keskimääräinen kiinteistövero laskettiin 
kunnan vuoden 2021 asuinkerrosalan noin 1 milj. k-m2 ja vuoden 2020 
kiinteistöverotulon noin 5,9 milj. € (Pirkkalan kunnan tilinpäätös 2021) pohjalta. 
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Vaikutusten laskeminen pitkälle ajanjaksolle

Elinkaarimalliajattelun mukaisesti vaikutukset arvioitiin pitkälle ajanjaksolle. Tämä 
toteutettiin nykyarvomenetelmän avulla. Menetelmän perusajatus on se, että 
kertaluontoiset ja vuosittain toistuvat vaikutukset diskontataan samaa korkokantaa 
käyttäen yhteiseen vertailuajankohtaan eli nykyhetkeen. Laskennan jälkeen on 
mahdollista verrata ”samanarvoisiksi” tehtyjä suorituksia keskenään.

Nykyarvoja laskettaessa suoritukset kerrotaan diskonttauskertoimella, joka 
muodostuu laskentakorkokannasta ja tarkasteluajanjaksosta (pitoajasta) vuosissa. 
Tässä työssä laskennassa käytettiin 30 vuoden pitoaikaa ja neljän prosentin 
korkokantaa, jolloin diskonttauskerroin on 17,3. Tämä merkitsee sitä, että 
vuosittaisten vaikutusten 30 vuoden kertymän nykyarvo vastaisi noin 17 vuoden 
vaikutuksia, mikäli ne toteutuisivat jo investointivaiheessa.

Herkkyystarkastelu

Vaikutukset arvioidaan asemakaavaehdotuksen mukaisina. Herkkyystarkasteluna 
arvioidaan lisäksi myös kaavaluonnosvaiheen vaikutukset. Kaavaluonnoksen ja 
kaavaehdotuksen mitoitukset ovat seuraavat: EHDOTUS

LUONNOS
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2.2 Tulot

Tonttien myynti

Tonttien myyntitulot ovat noin 22 miljoonaa euroa. 

Kiinteistöverotulot

Kiinteistöverotuloja kunta saa tarkasteluajanjakson kuluessa yhteensä noin 4 
miljoonaa euroa.

Kokonaistulot

Tulot ovat yhteensä noin 26 miljoona euroa (noin 22 000 €/asukas ja noin 400 
€/k-m2). Tonttitulojen osuus kokonaistuloista on 85 % ja verojen 15 %.

Kuva 2. Asemakaavaehdotuksen tulot (milj. €).

2.3 Kustannukset

Infran rakentaminen ja kunnossapito

Katuverkon rakentamis- ja kunnossapitokustannukset koko tarkasteluajanjakson 
ajalta ovat yhteensä noin 6,0 miljoonaa euroa ja vesihuoltoverkon noin 3,0 
miljoonaa euroa.  Infran kokonaiskustannukset ovat siten yhteensä suuruusluokkaa 
9,0 miljoonaa euroa. Kunnossapitokustannusten osuus infran  
kokonaiskustannuksista on noin 1,8 miljoonaa euroa (20 %).

Maan hankinta

Maanhankintakustannukset ovat suuruudeltaan noin 2,2  miljoonaa euroa.

Kokonaiskustannukset

Kustannukset ovat yhteensä noin 11,2 miljoonaa euroa (noin 10 000 €/asukas ja 
noin 200 €/k-m2). Kustannukset jakautuvat seuraavasti

• katu- ja tieverkko 53 %

• vesihuoltoverkko 27 %

• maan hankinta 20 %

Kuva 3. Asemakaavaehdotuksen kustannukset (milj. €).
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2.4 Tulot ja kustannukset yhteensä

Kun kustannukset ja tulot lasketaan yhteen, saadaan nettovaikutus, joka koko 30 
vuoden laskennallisella tarkasteluajanjaksolla on suuruusluokkaa 14 miljoonaa 
euroa. Yhtä asukasta kohti laskettuna nettovaikutus on noin 12 000 € ja 
rakennettavaa kerrosneliömetriä kohti noin 200 €. Nettovaikutuksen 
muotoutumiseen vaikuttavat merkittävimmin tonttien myyntitulot  (noin 22 milj. 
€ ) ja katuverkon  rakentamiskustannukset (noin 4,7 milj. €).

Nettovaikutuksen muotoutumisen kannalta oleellista merkitystä on myös sillä, 
että vesihuollossa ei tarvita uutta ulkoista runkoverkkoa (alue on liitettävissä 
kunnan olemassa olevaan vesi- ja viemäriverkkoon). Ilman tätä mahdollisuutta 
kustannukset olisivat korkeammat.

Pitkälle ajanjaksolle ulottuvassa arvioinnissa tulojen voidaan siis katsoa olevan 
merkittävästi kustannuksia suuremmat, joskin valtaosa sekä tuloista että 
kustannuksista toteutuu jo alueen elinkaaren alkuvaiheessa.

2.5 Johtopäätöksiä

Asemakaavan toteuttamisen kustannus- ja tulovaikutus kuntatalouteen on 
positiivinen. Nettovaikutuksen voidaan katsoa olevan positiivinen  myös sikäli, että 
tasaisesti koko 30 vuoden tarkasteluajanjaksolle jaettuna vuosittainen nettotulo on 
noin 470 000 euroa. 

Kuntatalouteen kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on kokonaisvaikutusten lisäksi 
otettava huomioon myös kustannusten ja tulojen eriaikainen ajoittuminen. 
Uudisrakentamisalueiden kustannukset alkavat kertyä jo ennen ensimmäisten 
asukkaiden muuttoa alueille. Kustannuskertymän aloittavaa maan hankintaa seuraa 
kustannuspiikki infrastruktuurin rakentamisen myötä. Vero- ja tonttitulot alkavat 
käytännössä vastata menoihin vasta 1 - 2 vuoden viiveellä ja tasapaino saavutetaan 
usein vasta useiden vuosien päästä.Taulukko 1. Tulot  ja kustannukset milj. €).

Kuva 4. Asemakaavaehdotuksen tulot ja kustannukset (milj. €)

Loukonlahti

Asemakaavaehdotus Milj. €

Tulot, yhteensä 25,4

Tonttitulot 21,6

Kiinteistövero 3,8

Kustannukset, yhteensä 11,2

Infra, yhteensä 9,0

     Katuverkko 6,0

     Vesihuoltoverkko 3,0

Maan hankinta 2,3

Tulot ja kustannukset yhteensä 14,1
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Koska kustannukset ja tulot kertyvät eri aikaan, niitä on hyvä tarkastella myös 
pääomatalouden (kertaluonteiset vaikutukset) ja käyttötalouden (vuosittain 
toistuvat vaikutukset) näkökulmista.

Pääomatalouden nettovaikutus (tonttien myyntitulot vähennettynä infran 
rakentamisen ja maanhankinnan kustannuksilla) on noin 12 miljoonaa euroa. 
Myös käyttötalouden nettovaikutus (kiinteistöverotulot vähennettyinä infran 
kunnossapitokustannuksilla) on positiivinen (noin 2 milj. €).

Alueen elinkaaren alkuvaiheessa saadaan siis miljoonaluokan tuloja, vaikka maa 
on hankittava ja infra rakennettava ennen asuinrakentamisen aloittamista. 
Vuosittain toistuvat kiinteistöverotulot  kasvattavat nettotuloa vielä lisää.

Investoinnit ja tonttitulot eivät yksinään tuo esiin kokonaiskuvaa 
kaavataloudellisista vaikutuksista, mutta ne kuvaavat yksiselitteisimmin 
uudisrakentamisalueiden vaikutuksia. Syynä on se, että investointien ja 
tonttitulojen arviointiin liittyy vähemmän epävarmuuksia kuin pitkän aikavälin 
verotulojen arviointiin.

Investoinneilla tarkoitetaan tässä maanhankintakustannuksia ja infran 
rakentamiskustannuksia. Investointikustannukset ovat suuruusluokkaa 9 miljoonaa 
euroa. Kun tonttien myyntitulot ovat noin 22 miljoonaa euroa, eroksi muodostuu 
noin 12 miljoona euroa. Tonttitulot siis kattavat erittäin hyvin 
investointikustannukset. 

Kuva 5. Pääoma- ja käyttötalouden nettovaikutus (milj. €).
Kuva 6. Investoinnit ja tonttitulot (milj. €).
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Kaava-alueen toteuttamiseen liittyy riskejä rakentamisen toteutumiseen liittyen. 
Jos alueen kokonaisrakennusoikeudesta toteutuu vain osa, kaavoitettavasta 
kerrosalasta kertyvät tulot pienenevät ja investointikustannukset kerrosneliömetriä 
kohti taas vastaavasti nousevat. Tämä johtuu siitä, että usein sama määrä 
esirakentamista, katuja, puistoja ja kunnallisteknisiä verkostoja ym. on 
rakennettava riippumatta maankäytön tehokkuuden pienistä muutoksista suuntaan 
tai toiseen. Rakentamisen toteutumiseen liittyy riskejä myös kiinteistöverotulojen 
vähenemisen kautta, mikäli alueen rakentaminen ei toteudu suunnitellusti.

Sekä rakentamisen toteutumiseen että sen myötä väestökehitykseen liittyviin 
riskeihin voidaan varautua toteuttamalla alue vaiheittain. Ensin alueen ne osat, 
joilla voidaan helpoiten tukeutua olemassa olevaan katu- ja vesihuoltoverkkoon. 
Ajoittamisella ja vaiheittaisella rakentamisella voidaan siis säästää 
investointikustannuksissa, kun rakentaminen aloitetaan olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen hyödyntämismahdollisuuksien kannalta parhaalta alueelta. 
Tämä mahdollistaisi myös alueen toteuttamisen nopeamman käynnistymisen. 
Loukonlahdessa tämä tarkoittaisi vaiheistuksen aloittamista alueen länsiosasta, 
mikä mahdollistaisi myös alueen rakentamisen aiheuttaman liikenteen kulkemisen 
uutta pääkatua pitkin.

Päätettäessä tietyn alueen tai alueiden rakentamisesta on taloudellisten 
vaikutusten lisäksi otettava huomioon myös vaikeasti mitattavia tekijöitä, kuten 
ympäristön laatu- ja sijaintitekijöitä. Voi olla, että hyvästä laadusta kannattaa 
maksaa jokin verran enemmän, jos vaihtoehtona on halvempi, mutta samalla 
laadullisesti ja sijainnillisesti heikompi alue. Tämä pätee Loukonlahden 
asemakaava-alueella, mutta näin ei kuitenkaan ole läheskään aina. Esimerkiksi 
ylimääräiset kustannukset kunnallistekniikassa eivät nosta ympäristön laatua, jos 
kyse on vain suuremmista verkostopituuksista - tässä tapauksessa kallis on siis 
samalla huonoa laatua.

EHDOTUS
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2.6 Herkkyystarkastelu, asemakaavaluonnos

Tonttien myynnistä ja kiinteistöveroista saatavat tulot ovat yhteensä noin 28 
miljoonaa euroa (noin 22 000 €/asukas ja noin 400 €/k-m2). Maan hankinnasta 
sekä infran rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset ovat 
suuruusluokkaa 11 miljoonaa euroa (noin 9 000 €/asukas ja noin 200 €/k-m2). 

Kaavataloudellinen nettovaikutus on noin 17 miljoonaa euroa. Yhtä asukasta 
kohti laskettuna nettovaikutus on noin 13 000 € ja rakennettavaa 
kerrosneliömetriä kohti noin 200 €. Kaavaluonnosvaiheen nettotulot ovat 
ehdotusvaihetta suuremmat, koska sekä asukkaita että rakentamista on 
enemmän.
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Kuva 7. Tulot ja kustannukset (milj. €).



3. Ilmastovaikutukset: arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
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3.1 Arviointikokonaisuus ja menetelmät

Ilmastovaikutuksia arvioitiin liikenteen, maankäytön, rakentamisen sekä 
energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen pohjalta. Ilmastovaikutusten 
arvioinnissa on mukana seuraavia ilmastoon kohdistuvia vaikutuksia:

- Maankäytön kasvihuonekaasunielut ja kasvihuonekaasupäästöt
o nykyinen ja tuleva maankäyttö (rakennettujen alueiden määrä),

kasvihuonekaasunielut

- Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt
o matkatuotokset ja kulkutapajakauma sekä liikennemuodot asuntotyypeittäin

- Rakentamisen ja energian kasvihuonekaasupäästöt
o materiaalit, rakentamistapa, rakentamisen mallit
o lämmitysenergiatuotanto ja taloussähkötuotanto (kaukolämpö/sähkö/maalämpö

sekä mahdolliset hybridijärjestelmät)

Laskenta perustuu nykyiseen maankäyttöön ja energiantuotannon
kasvihuonekaasupäästöihin sekä väestömäärien muutokseen.

Ilmastovaikutusten arviointi tehdään Pirkkalan kunnan näkökulmasta 
huomioiden myös Tampereen seudun ja Pirkanmaan ilmastotavoitteet. Pirkkala 
on esimerkiksi liittynyt Hiilineutraalit kunnat –verkostoon helmikuussa 2019. 
Tampere puolestaan on kehittänyt strategian nimeltä Kestävä Tampere 2030, 
jolla tavoitellaan hiilineutraalia kaupunkia (Tampereen kaupunki 2022). 

Kuva 8. Loukonlahden alue nykytilassa (3.10.2013 Lentokuva Vallas Oy)
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3.2 Alueen nykyinen maanpeite

Nykyinen maankäyttö määrittelee, miten isoja 
maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja 
kasvihuonekaasunieluja osayleiskaavan aluevarauksilla 
on ennen niiden rakentamista. Yli kolmannes koko 
suunnittelualueen pinta-alasta (n. 34 %) on tällä 
hetkellä peltoa. Kivennäismaan lehti-, havu-, ja 
sekametsää alueesta on noin 31 % ja rakennettua 
aluetta noin 25 % (pientalo-, kerrostalo-, palveluiden-, 
teollisuudenalueet, liikennealueet ja vapaa-ajan 
asunnot). Aluevarausten maankäytön tilanne on 
esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 9. Loukonlahden aluevarausten maankäytön nykytilanne.
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3.3 Päästöjen kehitys Pirkkalassa 2005 - 2020

Pirkkalan kunnan kokonaispäästöt ovat laskeneet vuosien 2005-2020 aikana -7% 
ja päästöt per asukas -30 % (kuva 10). Vuonna 2020 kaikkein suurimmat päästöt 
Pirkkalassa muodostuivat tieliikenteestä, 39,8 %, toiseksi eniten päästöjä aiheutti 
kaukolämpö, 14,8 % ja kolmanneksi eniten kulutussähkö 9 %. Selkeimpiä 
päästövähennyksiä vuositasolla on saatu sähkön ja lämmityksen päästöjä 
vähentämällä. Pirkkalan kokonaispäästöt vuonna 2020 olivat yhteensä 86,6 kt
CO2e ja väkiluku 19 838 asukasta, joten asukasta kohti laskettuna päästöt olivat 
4,4 tCO2ekv/v.

Vertailun vuoksi esitetään koko Pirkkalan kunnan päästöt asukasta kohden 
viikolla 4 vuonna 2022 (kuva 11) (lähde: CO2-raportti.fi). CO2-raportin mukaan, 
kunnan viikoittaiset päästöt asukasta kohden olivat viikolla 4 noin 111 kgCO2ekv. 
Mikäli asukasta kohti lasketut päästöt olisivat vuoden jokaisena viikkona samalla 
tasolla, vuoden aikana asukasta kohti lasketut päästöt olisivat noin 5,8 
tCO2ekv/v. Päästömäärissä näkyy esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelu, sillä 
erityisesti sähkön kulutus painottuu talvikuukausille. Asukasta kohti lasketuissa 
päästöissä ei oteta huomioon henkilökohtaista palvelu- ja ruokakulutusta tai 
matkailua ja niistä syntyviä päästöjä, jotka voivat olla merkittäviä. Joka 
tapauksessa voidaan kuitenkin todeta että pääsääntöisesti päästöt ovat olleet 
vuoden 2022 ensimmäisten viikkojen aikana kokonaisuutena tarkastellen 
alemmalla tasolla kuin vuonna 2021 (kuva 12)

Kuva 10. Pirkkalan päästöjen kehitys 2005 - 2020 (www.hiilineutraalisuomi.fi).

Kuva 12. Vuoden 2022 viikkojen 1-4 CO2-päästöt tonneissa 
Pirkkalan kunnalla (Lähde: CO2-raportti.fi)

Kuva 11. Päästötilanne viikolla 4 (2022) (Lähde: CO2-raportti.fi)
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3.4 Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt ja 
kasvihuonekaasunielut

Maankäyttöön liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa käytettiin 
Suomen ympäristökeskuksen CORINE 2018 -maanpeiteluokittelua.  Jokaisen 
maanpeiteluokan kohdalla arvioitiin CO2ekv -päästöjä ja -nieluja. 
Asuinalueiden laajeneminen vaikuttaa niiden kokonaispäästöihin 
rakentamisen syrjäyttäessä muita alueidenkäyttömuotoja. Metsien 
ottaminen rakennusmaaksi vähentää metsien hiiltä sitovaa vaikutusta, 
mutta peltoalueiden muuttuminen taajamaksi voi tästä kapeasta 
näkökulmasta jopa vähentää maaperän ominaispäästöjä.

− maatalouden tai peltoviljelyn piirissä olevat alueet ovat hiilidioksidin 
nettotuottajia (päästöt tyypillisesti 0,3−0,6 tCO2ekv/ha/v),

− luonnonniityt, varvikot ja nummet ovat luonnollisia hiilinieluja (nieluvaikutus 
3−6 tCO2ekv/ha/v),

− metsä toimii yleensä hiilinieluna (nieluvaikutus on tyypillisesti 1−7 
tCO2ekv/ha/v), toisaalta hakkuumaa ja vasta perustettu metsä voivat 
tapauskohtaisesti toimia myös päästöjen tuottajana,

− soiden hiilidioksiditaseet vaihtelevat voimakkaasti: suo voi olla joko hiilen 
lähde tai nielu kasvupaikkatyypistä ja ilmastollisista olosuhteista riippuen.

Kuva 13. Loukonlahden alue nykytilassa (kuva vuodelta 2017. Lentokuva Vallas
Oy tai Rönikuva Oy)
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3.5 Energiantuotannon ja -kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt

Arvioinnissa käytetyt päästökertoimet, joiden pohjalta kasvihuonepäästöjä on 
arvioitu perustuvat Tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen (Tilastokeskus 
2022b). 

Kaukolämpöön liitettävien keskusta- ja työpaikka-alueiden lämmönkulutuksen 
päästölaskennassa käytettiin CO2-päästökertointa 472 gCO2-ekv/kWh.

Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden keskimääräinen energiakulutus oletettiin 
olevan 135 kWh/m2/v ja toimitilarakennuksissa noin 70 kWh/m2/v.

Rakennusten laitteiden sähköenergiankulutus on valaistussähkön, 
ilmanvaihtojärjestelmän sähkön ja muun laitesähkön yhteenlaskettu kulutus. 
Myös tilojen lämmitys ja jäähdytys voivat kuluttaa sähköä. Asumisen 
sähkönkulutukseen vaikuttavat kodin sähkölaitteiden energiankulutus, sekä 
laitteiden käyttötottumukset. Tarkastelualueiden sähkönkulutusta arvioitaessa 
asiaa yksinkertaistettiin asiantuntija-arvioon perustuen käyttämällä 32,5 
kWh/m2/v ja toimitilarakennuksissa noin 130 kWh/m2/v. 

Pirkkala on Tampereen sähkölaitoksen/kaukolämmön asiakas. Noin puolet 
kaukolämmön energialähteistä oli uusiutuvia vuonna 2021 (Tampereen 
sähkölaitos 2022b).

”Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpö on Lähilämpöä. Se tuotetaan nimensä 
mukaisesti lähellä, paikallisissa voima- ja lämpölaitoksissa pääosin lämmön ja 
sähkön yhteistuotantona. Keskimäärin noin puolet Lähilämmöstä tuotetaan tällä 
hetkellä uusiutuvilla ja puolet muilla energialähteillä. Vuoteen 2030 mennessä 
uusiutuvien energialähteiden osuus on jo 90 %.”

Kuva 14. Tampereen sähkölaitoksen kaukolämmön tuotannon alkuperäjakauma vuonna 
2021 (Tampereen sähkölaitos)
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3.6 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Liikennetietojen lähtökohtana käytettiin asemakaavatyötä varten tehdyn 
Loukonlahden liikenneselvityksen ennustetta (Pirkkalan kunta 2020). 
Liikenteenkasvihuonepäästöjen tarkastelussa käytettiin mm. Digiroad-aineistoa, 
ja yksikköpäästöjen lähtöaineistona käytettiin VTT:n LIISA -Suomen tieliikenteen 
pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmää sekä huomioitiin trendit 
pakokaasupäästöjen vähenemisessä (esim. sähköautojen määrän kasvu). 
Liikenteen aiheuttamista pakokaasupäästöistä laskelmissa tarkasteltiin CO2ekv -
osuutta.

Matkatuotosten, liikenne-ennusteiden ja kulkutapajakauman arvioinnin 
lähtökohtana olivat ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” -
ohjekirja ja henkilöliikennetutkimus valtakunnallisesti (HLT 2016) sekä 
seutujulkaisu Tampereen seudulta (Liikennevirasto 2018a, Liikennevirasto 
2018b). Lisäksi huomioitiin tilastojen mukaiset asumismuodot (Taulukko 2), joille 
määriteltiin HLT:n 2016 mukainen henkilöauto-suorite ja kulkutapajakauma.

Tieliikenteen aiheuttamia epäsuoria ilmastopäästöjä, kuten esimerkiksi 
ajoneuvojen renkaiden nostattamaa tiepölyä tai tiemateriaalista irtoavia 
hiukkasia ei huomioitu laskelmissa.

Alue Asumismuodot

A-1 Asuinrakennusten korttelialue, kaksiasuntoiset pientalot

A-2 Asuinrakennusten korttelialue

A-3 Asuinrakennusten korttelialue, yksiasuntoiset pientalot

AR Rivitalo- ja muu kytkettyjen asuntojen alue

AR/s Rivitalo- ja muiden kytkettyjen asuntojen alue, rakennussuojelumerkintöjä

AL Asuin-, liike. Ja toimistorakennusten korttelialue

P Palvelurakennusten korttelialue

YU Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

VP Puisto

VL-1 Lähivirkistysalue

VL/s Puisto, alueen olemassa oleva puusto tulee säilyttää

VK Leikkipuisto

VU Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue

LV Venesatama

LPA
Autopaikkojen korttelialue, lisäksi saa sijoittaa korttelien yhteisen 

jätteenkeräyspisteen

ET Yhdyskuntatekninen huolto

EMT Mastoalue

EV Suojaviheralue

W-1 Vesialue

Taulukko 2. Tässä arvioinnissa käytetyt asumismuodot alueittain.

Tässä arvioinnissa käytetyt matkasuoritteet (tiedot HLT 2016 Tampereen seutu)

Matkasuorite 
(km/hlö/vrk)

jalankulku 1,2

pyöräily 0,8
bussi 3,9
raide 2,9
henkilöauto kuljettaja tai 
matkustaja

30

muu 1,2
kaikki 40
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3.7 Rakennusten rakentamisen kasvihuonekaasupäästöt

Rakentamistapa sekä rakentamisessa käytetyt materiaalit ja määrät vaikuttavat 
merkittävästi rakennusten rakentamisessa syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. 
Mitä vähemmän energiaa ja luonnonvaroja rakennusmateriaalien 
valmistamiseen on käytetty, sitä vähemmän niistä on ympäristölle haittaa. Tässä 
on syytä huomioida, että talojen energiatehokkuuden kasvaessa rakentamiseen 
kuluneen energian suhteellinen osuus kasvaa. Seuraavassa esitetään 
esimerkkejä eräiden materiaalien valmistamisesta aiheutuvista hiilidioksidipääs-
töistä tuotettua materiaalikiloa kohden (Suomen Arkkitehtiliitto SAFA 2019). Osa 
materiaaleista varastoi hiiltä ja niiden hiilijälki on negatiivinen:

Tässä selvityksessä luotiin kaksi skenaariota käytettävistä talotyyppiesimerkeistä. 
Talotyyppien ja niiden kasvihuonekaasupäästöt perustuvat eri hankkeissa 
(Ympäristöministeriö 2013 & 2014; Virmavirta 2014) toteutettujen rakennusten 
arvioituihin päästövaikutuksiin. 

Alueelle tulee noin 260 town house -tyyppiseen rakentamiseen tarkoitettua 
tonttia. Suomalaisen puutalokaupungin tavoin rakennusten kerroskorkeus on 1 -
3. Suurimmalle osalle tonteista on mahdollista toteuttaa 1-2 ¾ kerroksisen talon. 
Toisin sanoen tontille voi rakentaa joko 180 m2 perheasunnon, 70 m2 kokoisen 
minitalon tai jotakin siltä väliltä.

Talotyyppi
tCO2ekv/k-

m2 Aluevaraus

A energialuokan 
betonielementtikerrostalo

0,39 AL, P 50%

Matalaenergiatalo puu 0,07
A, AR, P 50%, Urheilu 

ja YU, Liikunta VU

Skenaario 1

Skenaario 2

Talotyyppi
tCO2ekv/k-

m2 Aluevaraus

A energialuokan 
betonielementtikerrostalo

0,39 A, AL, AR, P 50%

Matalaenergiatalo puu 0,07
Urheilu ja YU, Liikunta 

VU, P 50%

Taulukko 3. Talotyypit ja niiden kasvihuonepäästöt sekä rakennusesimerkit.
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3.8 Arvioinnin epävarmuustekijät

Pitkälle ajanjaksolle ulottuvien ilmastovaikutusten arviointiin liittyy 
epävarmuuksia. Arviointi perustuu arviointihetken 
yhdyskuntarakenteen kehityslinjaan. Tässä työssä vaikutusten laskenta 
tehtiin nykytiedon pohjalta.

Maankäyttöön liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa 
käytettiin Suomen ympäristökeskuksen CORINE 2018 -
paikkatietoaineistojen maankäyttömuotoja, CO2ekv -päästöjä ja -
nieluja. Paikkatietoaineiston tarkkuuteen ja ajantasaisuuteen liittyy 
aina epävarmuustekijöitä. Maapeitteen hiilinieluihin liittyy 
epävarmuustekijöitä, suo voi olla joko hiilen lähde tai nielu 
kasvupaikkatyypistä ja ilmastollisista olosuhteista riippuen. Samalla 
myös metsien eri kasvuvaiheita ei ole otettu huomioon tässä 
selvityksessä. Todellisuudessa hiilinielujen määrä vuositasolla 
vaihtelee metsien iän mukaisesti. Hiilinielujen laskentamenetelmiin 
liittyy paljon epävarmuuksia ja niiden tulokset vaihtelevat. 

Itsestään selvä epävarmuustekijä liittyy esimerkiksi liikenteessä ja 
liikkumisessa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin: millaiset ovat 
liikkumisen muodot (sähköajoneuvojen lisääntyminen) ja 
kustannukset vuonna 2050. Liikennepäästöjen arviointiin liittyviä 
epävarmuustekijöitä ovat mm. todelliset matkapituudet, 
kulkutapajakauma ja polttoainekulutus yms. 

Nykytietoa käytettiin myös rakennusten rakentamisesta 
syntyvien ilmastovaikutusten arvioinneissa. Rakentamistavat 
kuitenkin vaihtelevat todellisuudessa alueittain ja ovat 
riippuvaisia rakennusmateriaaleista, rakennusten laadusta ja 
koosta.

Kaukolämmön päästöt todennäköisesti laskevat 
tulevaisuudessa, sillä Tampereen sähkölaitoksen tavoitteena on 
käyttää uusiutuvia polttoaineita 90 % osuudella nykyisen 
osuuden ollessa noin 50 %.

Kaukolämpöä käytettiin laskelmissa oletusarvona, mutta myös 
sen osuus saattaa vähentyä aurinkoenergiajärjestelmien sekä 
maalämmön ja ilmalämpöpumppujen suosion kasvaessa. 
Yksityistaloudet voivat hankkia myös melkein päästötöntä 
sähköä, joka on tuotettu vesi- tai tuulivoimalla. Laskelmissa on 
käytetty tyypillistä ostosähköä ja sen CO2-ominaispäästöjä 181 
g/kWh.
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4.1 Maankäyttö ja maankäytön muutosten vaikutus 
hiilidioksidipäästöihin

Nykytilanteessa alueen hiilinielut ovat koko suunnittelualueella noin 108 
tCO2ekv/vuosi ja asemakaavan toteuttamisen jälkeen hiilinielut olisivat noin 52 
tCO2ekv/vuosi. Näin ollen koko suunnittelualueella hiilinielut pienenevät 
tulevaisuudessa.

Hiilinielut pienenevät tiiviisti rakentuvan uuden asuinalueen ympäristössä, missä 
viherympäristöä on tiiviin rakentamisen johdosta vähemmän. Maankäytön 
kasvihuonekaasunielut (tCO2ekv/v) aluevarauksittain nykytilanteessa ja 
rakentamisen jälkeen on esitetty kuvassa 15.

Kuva 15. Maankäytön hiilinielut (tCO2ekv/v) tarkastelualueittain nykytilanteessa ja
rakentamisen jälkeen.
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4.2 Energiantuotannon ja kulutuksen 
kasvihuonekaasupäästöt

Asemakaavan yhdyskuntarakenteen energiantuotannosta ja -
kulutuksesta aiheutuvat kokonaishiilidioksidipäästöt asukasta kohden 
alueen valmistuttua ovat aluevarauksesta riippuen noin 5-70 
tCO2ekv/v.

Kokonaisuudessa energiantuotannosta ja -kulutuksesta aiheutuvat 
kokonaishiilidioksidipäästöt ovat yhteensä noin 7 200 tCO2ekv/v, josta 
noin 71 % aiheutuu lämmityksestä, 20 % lämpimästä käyttövedestä ja 
noin 8 % sähköstä. Energian kasvihuonekaasupäästöt (tCO2ekv/v) 
asukasta ja työpaikkaa kohden alueittain on esitetty kuvassa 16.

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Asuminen A

Asuminen AL

Asuminen AR

Palvelut P

Urheilu ja YU

Liikunta VU

tCO2ekv/v

Energian kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden, tCO2ekv/v.

Kuva 16. Energian kasvihuonekaasupäästöt (tCO2ekv/v) asukasta ja työpaikkaa kohden
alueittain.

Urheilukentän toteutumistapa eli mahdollinen kentän 
jäähdytysjärjestelmä tai lämmitysjärjestelmä vaikuttavat myös 
kokonaispäästöihin energiankulutuksen osalta. Nykyaikana jäähdytys- ja 
lämmitysjärjestelmä voidaan toteuttaa ympäristöystävällisemmin 
esimerkiksi geoenergiaa (maalämpö ja maajäähdytys) hyödyntäen.

Urheilukentän skenaariot:

Skenaarioissa 1 ja 2 on käytetty lämmitystapana kaukolämpöä, josta 50 % 
fossiilisilla ja 50 % biopolttoaineilla. Sähkönä ostosähkö.

Skenaario 3:

Ostosähkön tilalla aurinkosähkö (oma tuotanto)

-> Päästöt pienenevät noin 10 tCO2ekv/v.
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4.3 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 

Liikenneviraston HLT 2016 -tutkimuksen mukaan asumismuoto sekä 
kaupunkirakenne vaikuttavat merkittävästi liikennemuotoihin ja niin suoraan 
myös liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Kerrostaloalueilla asukkaiden 
liikenteen päästöt ovat pienemmät kuin omakotitaloalueilla, koska tiiviimpi 
yhdyskuntarakenne mahdollistaa palvelujen sijoittamista alueelle 
(asukkaiden tekemät asiointimatkat lyhennevät) sekä joukkoliikenteen 
järjestämistä, josta syntyy henkilöautoliikenteen verrattuna vähemmän 
päästöjä kilometriä kohden. 

Suomessa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt riippuvat myös alueiden 
sijainnista kaupunkirakenteen eri vyöhykkeillä.  Alueilla, jotka sijaitsevat 
keskustan jalankulkuvyöhykkeellä tai joukkoliikennevyöhykkeellä, liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden ovat pienemmät kuin esimerkiksi 
autovyöhykkeellä. Eri kulkumuodoista aiheutuvat päästöt suoritetta kohti on 
esitetty Kuva 17.

Asemakaavan eräänä keskeisenä tavoitteena on, että tuleva 
yhdyskuntarakenne mahdollistaa raitiotie- ja muun joukkoliikenteen sujuvan 
käytön alueella. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden 
vuodessa ovat alueesta riippumatta noin 1,6 tCO2ekv/as/v. Liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt asukasta ja työpaikkaa kohden alueittain on 
esitetty Kuva 18. Kokonaisuudessa liikenteestä aiheutuvat 
kokonaishiilidioksidipäästöt ovat yhteensä noin 2 300 tCO2ekv/v. Alueiden 
välisillä päästöillä ei ole juuri eroa, johtuen samasta 
joukkoliikennevyöhykkeestä (intensiivinen joukkoliikennevyöhyke).

Tiivisti rakennetuilla alueilla on parhaat edellytykset kestävien 
kulkumuotojen käyttöön. Asemakaavan lähelle rakennettava raitiovaunurata 
toteutuessaan houkuttelee myös nykyisiä muualta Pirkkalasta pendelöiviä 
siirtymään auton käytöstä ratikan käyttäjiksi, joka tulevaisuudessa pienentää 
liikenteestä syntyvien kasvihuone-kaasupäästöjen määrää.  

Kuva 17. Kulkumuotojen päästöt suoritetta kohden (kuva: HSL 2017, lähde: KEKO-
laskennan kuvaus, 2016-04).

Kuva 18. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (tCO2ekv/v) asukasta ja työpaikkaa kohden 
alueittain
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4.4 Rakennusten rakentamisen kasvihuonekaasupäästöt

Kuten Taulukko 3 voidaan havaita, rakentamistapa sekä 
rakentamisessa käytetyt materiaalit   ja määrät vaikuttavat 
merkittävästi rakennusten rakentamisesta syntyviin 
kasvihuonekaasupäästöihin. Tässä selvityksessä käytettyjen 
talotyyppiesimerkkien arvioidut päästöt vaihtelivat puisen 
matalaenergiatalon 0,07 tCO2ekv/k-m2 ja betonielementtikerrostalon 
0,39 tCO2ekv/k-m2 välillä. 

Vuotta kohti lasketut päästöt rakennuksen rakentamisesta on laskettu 
jakamalla rakentamisesta syntyvät päästöt 20 vuodelle, joten myös 
rakennusten elinkaaren pituus (20 vuotta) vaikuttaa suoraan 
kasvihuonekaasupäästöihin vuositasolla. Mitä pidemmäksi 
rakennuksen elinkaari arvioidaan, sitä pienemmät ovat sen 
rakentamisesta aiheutuvat päästöt vuotta kohti laskettuna. 
Vastaavasti, mikäli elinkaari on lyhyempi kuin tässä selvityksessä 
käytetty 20 vuotta, vuotta kohti lasketut päästöt ovat suuremmat. 
Kokonaisuudessa rakentamisesta aiheutuvat 
kokonaishiilidioksidipäästöt ovat koko 20 vuoden elinkaaren ajalta 
Skenaariossa 1 noin 186 000 tCO2ekv ja vuositasolla laskettuna 
yhteensä noin 9 300 tCO2ekv/v ja Skenaariossa 2 noin 720 000 
tCO2ekv ja vuositasolla 36 000 tCO2ekv.

Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden vuodessa ovat alueesta 
riippuen Skenaariossa 1 noin 0,2 - 3,5 tCO2ekv/as/v ja Skenaariossa 2 
noin 1,2- 3,5 tCO2ekv/as/v. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta ja 
työpaikkaa kohden alueittain on esitetty Kuva 19. 
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Kuva 19. Rakennusten rakentamisen kasvihuonekaasupäästöt (tCO2ekv/v) asukasta ja 
työpaikkaa kohden alueittain Skenaarioissa 1 ja 2.
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4.5 Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden

Kokonaiskasvihuonekaasupäästöt muodostuvat maankäytöstä, 
energiantuotannosta ja -kulutuksesta sekä liikenteestä ja rakennusten 
rakentamisesta. Maankäytöstä aiheutuvat päästöt ovat kuitenkin 
negatiivisia eli suunnittelualueella rakentamisen ulkopuolella olevat 
viheralueet toimivat hiilinieluina. Energiantuotannosta ja -kulutuksesta 
aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen osuus kokonaispäästöistä on noin 
63 %, rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen osuus on noin 16 % ja 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen osuus on noin 20 %. Vuositasolla 
kasvihuonekaasupäästöjä syntyy koko suunnittelualueella yhteensä SKE1 
noin 10 000 tCO2ekv/v ja SKE2 noin 11 000 tCO2ekv/v.

Asuinalueilla päästöjen määrä olisi Skenaariossa 1 noin 8 800 tCO2ekv/v ja 
noin 6 - 7 tCO2ekv/v asukasta kohden riippuen siitä millaisella alueella 
asuu. Skenaariossa 2 päästöt olisivat noin 10 200 tCO2ekv/v ja 7 
tCO2ekv/v.

Työpaikka-alueilla (Palvelut P, Urheilu ja YU, Liikunta VU) päästöt olisivat 
yhteensä noin 1 100 tCO2ekv/v ja työpaikkaa kohti keskimäärin 56 
tCO2ekv/v. Alueittain lasketut arviot kasvihuonepäästöistä asukasta ja 
työpaikkaa kohti (tCO2ekv/v/hlö) on esitetty Kuva 20.
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Kuva 20. Kasvihuonekaasupäästöt (tCO2ekv/v) yhteenlaskettuna asukasta ja työpaikkaa 
kohden alueittain Skenaarioissa 1 ja 2.
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4.6 Vertailu väljempään rakentamiseen

Vertailtaessa tiivistä ja väljää rakentamista on 
muistettava että kaikki rakentamisinventoinnit 
aiheuttavat päästöjä (rakentamisen päästöpiikki) 
riippumatta siitä mihin ja miten rakennetaan.

Mikäli sama määrä (1 500) asukkaita sijoitettaisi 
muualle, yksittäisen asukkaan hiilijalanjälki kasvaisi 
johtuen useammasta tekijästä, kuten liikkumisen 
päästöjen kasvusta ja jäljelle jäävän maanpeitteen 
pinta-alan pienenemisestä. Tiiviisti rakennetulla 
alueella palvelut sijaitsevat keskimäärin lähempänä, 
jolloin liikkumissuoritteet ovat todennäköisemmin 
vähäpäästöisempiä, kuten kävelyä ja pyöräilyä. 

Ekologisimmillaan alue olisi sellainen, jossa 
rakennukset olisi tehty hiiltä sitovasta puusta, 
rakennuksissa käytettävää energiaa tuotettaisiin 
mahdollisimman paljon itse esim. maalämmöllä ja 
aurinkosähköllä ja liikkuminen tapahtuisi kävellen tai 
pyörällä. Yksilön vapaus ja mahdollisuuksien kirjo 
vaikuttavat melko paljon siihen millainen alueesta ja 
sen päästöistä lopulta muodostuu, mutta hyvällä 
suunnittelulla pyritään mahdollistamaan ja 
ohjaamaan asukkaita valitsemaan 
ympäristöystävällisemmin.

Ääriskenaariossa, kuten polttoaineiden saatavuuden 
loppumisessa alue mahdollistaa esimerkiksi 
asukkaiden liikkumisen palveluiden äärelle ilman 
autoa.

Maalämmön osalta kunnan yleisiä alueita voisi myös 
hyödyntää geoenergian saantiin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tiivistä 
maanläheistä puurakentamista toteuttaessa päästöt 
ovat alhaisimmat ja ilmaston kannalta rakentaminen 
on tehokasta ja kestävää.

Tiivis rakentaminen Väljempi rakentaminen

Asukkaita 1 500 1 500

Liikkuminen ja 
elinkeino

Tiivis rakentaminen mahdollistaa intensiivisen 
joukkoliikennevyöhykkeen toteuttamisen. Kävelyetäisyydet 

lyhyemmät, joukkoliikenteen mahdollistaminen 
vaivattomampaa, autoa tarvitaan vähemmän, ostovoima ja 
palveluiden kysyntä keskittyneet pienemmälle alueelle -> 

enemmän mahdollisuuksia yrityksille?

Väljempi rakentaminen kasvattaa etäisyyksiä lähipalveluihin 
ja henkilöliikennetutkimuksen mukaan väljemmällä alueella 

liikkuminen perustuu todennäköisemmin 
henkilöautoliikenteeseen.

Energiankulutus ja -
tehokkuus

Kaukolämpö, maalämpö, oma aurinkosähkön tuotanto. 
Kaavassa tulee huomioida myös aluevaraukset esim. 

maalämpökaivoille ja teknisille tiloille.

Sähkölämmitys, maalämpö, oma aurinkosähkön tuotanto. 
Suurikokoinen kiinteistö kuluttaa enemmän energiaa kuin 

pieni.

Maanpeite ja 
aluetehokkuus*
(=rakennuksen 
kerrosala/alueen 
pinta-ala)
*Lähde: Asuntoalueen mitoitus –
tunnuslukuja. Koonnut Tarja Behnke

Nykytilanteessa alueen hiilinielut ovat koko 
suunnittelualueella noin 108 tCO2ekv/vuosi ja asemakaavan 

toteuttamisen jälkeen hiilinielut olisivat noin 52 
tCO2ekv/vuosi. Infraa, kuten teitä, vesihuoltoverkostoja, 

tietoliikenne- ja sähköverkkoja tarvitaan vähemmän, mikä 
pienentää päästöjä.

0,2 (kytketty pientalo), noin 50 asukasta/hehtaari

Väljempi rakentaminen vaatii enemmän pinta-alaa, 
maanpinta muuttuu rakennetuksi ympäristöksi, hiilinielut 
ovat pienemmät verrattuna tiiviin alueen rakentamiseen. 
Usein väljemmin rakennetulla alueella asuntojen koko on 
suurempi kuin tiiviisti rakennetuilla, mikä vaatii enemmän 

rakennusmateriaalia.

0,04-0,10 (erillinen pientalo), noin 30 asukasta/hehtaari

Kaavatalous ja 
kysyntä

Tonttien myynnistä ja kiinteistöveroista saatavat tulot ovat 
yhteensä noin 28 miljoonaa euroa (noin 22 000 €/asukas ja 

noin 400 €/k-m2

Tulopuoli samanlainen, mutta menopuoli erilainen 
(verkostoa tarvitaan enemmän -> tulee kalliimmaksi).

Mitä jos asunnot eivät mene kaupaksi kauempana 
palveluista ja joukkoliikenteestä?
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5.1 Kaavataloudelliset vaikutukset

Tonttien myynnistä ja kiinteistöveroista saatavat tulot ovat yhteensä noin 25 
miljoonaa euroa. Maan hankinnasta sekä infran rakentamisesta ja kunnossapidosta 
aiheutuvat kustannukset ovat suuruusluokkaa 11 miljoonaa euroa. 
Kaavataloudellinen nettovaikutus on siten noin 14 miljoonaa euroa. Yhtä asukasta 
kohti laskettuna nettovaikutus on noin 12 000 € ja rakennettavaa kerrosneliömetriä 
kohti noin 200 €. Tasaisesti koko 30 vuoden tarkasteluajanjaksolle jaettuna 
vuosittainen nettotulo on noin 470 000 euroa.

Investoinnit (maanhankintakustannukset ja infran rakentamiskustannukset) ovat 
suuruusluokkaa 9 miljoonaa euroa. Kun tonttien myyntitulot ovat noin 22 miljoonaa 
euroa, eroksi muodostuu noin 12 miljoona euroa. Tonttitulot siis kattavat erittäin 
hyvin investointikustannukset. 

Ajoittamisella ja vaiheittaisella rakentamisella voidaan säästää 
investointikustannuksissa, kun rakentaminen aloitetaan olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen hyödyntämismahdollisuuksien kannalta parhaalta alueelta. 
Tämä mahdollistaa myös alueen toteuttamisen nopeamman käynnistymisen. 
Loukonlahdessa tämä tarkoittaisi vaiheistuksen aloittamista alueen länsiosasta, mikä 
mahdollistaisi myös alueen rakentamisen aiheuttaman liikenteen kulkemisen uutta 
pääkatua pitkin.

Herkkyysanalyysinä tarkasteltiin asemakaavaluonnosta. Luonnosvaiheen nettotulot 
ovat ehdotusvaihetta suuremmat, koska sekä asukkaita että rakentamista on 
enemmän.
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5.2 Ilmastovaikutukset

Rakennusten rakentamisen skenaarioiden 1 ja 2 välillä oli eroa kun 20 vuoden aikana 
aiheutuvia päästöjä verrattiin. Puisen matalaenergiatalon käyttäminen 
betonielementtikerrostalon sijaan vähentää päästöjä merkittävästi erityisesti pitkällä 
aikavälillä. Urheilukentän energiankäytön skenaarioiden välillä muodostui pieni ero 
mikäli ostosähkö vaihdettiin itse tuotettavaksi aurinkosähköksi.

Ilmastovaikutukset tulee ottaa huomioon kaavasuunnittelun jokaisessa vaiheessa. 
On tärkeää, että tulevia asukkaita kannustetaan heti tontteja markkinoidessa alusta 
asti ilmastotekoihin ja ohjataan vähähiilisempien valintojen suuntaan. Hinku-
kuntana Pirkkala pyrkii yhteistyössä asukkaiden ja paikallisten yritysten  kanssa 
edistämään energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä sekä alueen 
hyvinvointia. 

Loukonlahden asemakaavan toteuttamisessa on mahdollista painottaa ja suosia 
vähäpäästöisiä toteutusratkaisuja. Jotta päästäisiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, 
pitäisi päästövaikutukset ottaa huomioon toteutuksen jokaisessa vaiheessa. On 
erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä kunta voi tehdä edistääkseen 
hiilineutraaleja ratkaisuja esimerkiksi tonttien luovutuksen yhteydessä. Alueelle 
tulisi myös luoda mahdollisuudet sujuvalle yhteiskäytölle, jakamiselle ja 
kiertotalouden alustoille. 

Syntyvien kasvihuonekaasujen määrää osayleiskaava-alueella voidaan pienentää 
mm. maakaasun korvaamisella uusiutuvilla energialähteellä (esim. biopolttoaineet 
tai maalämpö) lämmitysenergian tuotannossa, puurakentamista suosimalla, 
laadukkaan kävely- ja pyöräilyinfran toteuttamisella sekä uusiutuvalla energialla 
toimivan joukkoliikenteen kehittämisellä. Alueen vuosittaisia hiilinieluja voidaan 
kasvattaa viheralueiden ja puistojen pinta-alan lisäämisellä. Toteutusvaiheessa 
syntyvien kasvihuonekaasujen määrää voidaan pienentää mm. maanmassan 
siirtojen optimoinnilla. 

Työhön liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, esimerkiksi liikenteessä ja 
liikkumisessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. On vaikeaa ennustaa millaisia 
liikkumisen muodot (esimerkiksi sähköajoneuvojen tai muiden vähäpäästöisten 
ajoneuvojen lisääntyminen) ja kustannukset ovat vuonna 2050. 
Liikennepäästöjen arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat mm. todelliset 
matkapituudet, kulkutapajakauma ja polttoainekulutus yms. 

Asemakaavassa voidaan esimerkiksi määritellä viherkerroin, jolla edellytetään 
varmistamaan riittävä kasvillisuuden määrä tonteilla ja varmistetaan myös 
tiiviimmin rakennetuille alueille hiilinielujen säilyminen (Stadin ilmasto, 
Ilmastokestävän kaupungin suunnitteluopas). Asemakaavassa voidaan antaa 
myös sitovia määräyksiä paitsi autopaikkojen myös polkupyörien parkkipaikkojen 
määrästä ja laadusta. Jotta ympäristö houkuttelee kulkemaan kävellen ja 
pyöräillen tulee suunnittelun laatuun kiinnittää erityistä huomioita 
(Liikuntakaavoitus.fi) ja kaavoituksen ohella myös liikenne- ja katusuunnittelun 
rooli korostuvat. Asukkaiden sitoutumista ja motivaatiota kestävään liikkumiseen 
voidaan pyrkiä edistää viestinnän ja osallistamisen keinoin.

Rakennustapaohjeilla voidaan tarkentaa asemakaavassa annettuja määräyksiä 
siten, että helpotetaan kaavan vähähiilisyystavoitteiden välittymistä myös 
rakennuslupakäsittelyn yhteydessä tehtävään yksityiskohtaisempaan 
rakentamisen ohjaukseen. Toisaalta kasvihuonepäästöjä voidaan myös pyrkiä 
minimoimaan maapolitiikan keinoilla kiinnittämällä huomioita rakentajien 
sitouttamiseen kunnan yhteisiin päästöjen vähennystavoitteisiin jo tontin 
luovutusvaiheessa.
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