KANGASALAN SAARENMAAN
OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN
ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
11.6.2020

Avoin yhtiö Tietotakomo
Marko Nurminen

Sisällys
1.
2.

Johdanto ___________________________________________________________________ 1
Arviointi, menetelmät ja rajaukset _______________________________________________ 3
2.1. Yleiset arviointiperiaatteet ja -asteikot________________________________________ 3
2.2. Arviointimenetelmistä ____________________________________________________ 6
2.3. Rajaukset ______________________________________________________________ 7
3. Ilmastotavoitteet ____________________________________________________________ 8
3.1. Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 -ilmastotavoite [+] __________________________ 9
4. Maankäyttö ja liikenne _______________________________________________________ 11
4.1. Seudun eheän maankäytön ja kestävän liikenteen tavoitekokonaisuus [++] __________ 11
4.2. Osayleiskaavan laadintatapa ja alueen toteutuksen aikajänne [++] _________________ 14
4.3. Kytkeytyminen Tampereen seudun yhdyskuntarakenteeseen [++] _________________ 14
4.4. Rakenteen tiiviys ja toimintojen sekoittuneisuus [+++] __________________________ 15
4.5. Lähipalvelut [++] ________________________________________________________ 15
4.6. Jalankulku ja pyöräily [+++]________________________________________________ 16
4.7. Joukkoliikenne [++(+)] ___________________________________________________ 16
4.8. Tavaraliikenne [+] _______________________________________________________ 17
5. Energian tuotanto ja kulutus sekä rakentaminen ___________________________________ 18
5.1. Seudun uudistuvan energian tuotannon ja kulutuksen tavoitekokonaisuus [++]_______ 18
5.2. Lämmön ja sähkön tuotanto kaava-alueella [++] _______________________________ 19
5.3. Rakennusten energiatehokkuus [±] _________________________________________ 20
5.4. Talonrakentaminen [+] ___________________________________________________ 21
5.5. Infrarakentaminen [–] ___________________________________________________ 23
6. Kuluttaminen ja tuotanto _____________________________________________________ 23
6.1. Seudun resurssiviisaan kuluttamisen ja tuotannon tavoitekokonaisuus [++] __________ 23
6.2. Asukkaiden hiilijalanjälki [+] _______________________________________________ 24
6.3. Kiertotalous ja jätteiden käsittely [++] _______________________________________ 25
7. Sopeutuminen ja varautuminen ________________________________________________ 25
7.1. Seudun sopeutuvan kaupunkiseudun tavoitekokonaisuus [++] ____________________ 25
7.2. Ilmastoriskien tunnistaminen [±] ___________________________________________ 26
7.3. Viherrakenteet [+] ______________________________________________________ 27
7.4. Hulevedet [+++] ________________________________________________________ 27
7.5. Lämpösaarekeilmiö [++] __________________________________________________ 28
8. Ilmastotyö ja hiilinielut _______________________________________________________ 28
8.1. Seudun kehittyvän ilmastotyön tavoitekokonaisuus [– –] ________________________ 28
8.2. Metsien hiilinielu ja -varasto [– – (–)] ________________________________________ 29
8.3. Metsien hoito ja muun viherrakenteen hiilinielu [+] ____________________________ 34
8.4. Muut maankäytön päästölähteet [–] ________________________________________ 34
9. Johtopäätökset _____________________________________________________________ 35
Aineisto ja lähteet_______________________________________________________________ 37

Johdanto

1

1. Johdanto
Saarenmaa sijaitsee Tampereen ja Kangasalan rajalla noin 7 kilometriä Kangasalan keskustasta
länteen ja noin 10 kilometriä Tampereen keskustasta kaakkoon Hervannan, Ruskon ja Annalan alueen
itäpuolisena jatkeena. Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 1226 hehtaaria. Tällä hetkellä Saarenmaa on
pääosin pienipirteistä metsää. Alueella on loma-asutusta ja aluetta halkovan Saarenmaan tien
varressa sijaitse haja-asutusta ja muutamia pienteollisuushalleja. Alueen läpi kulkee koillis-lounaissuuntaisesti Fingridin kantaverkkolinja.

Kuva 1 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen kaava-alueen sijainti (karttapohja: OpenStreetMap)
Saarenmaan alue on osoitettu rakentamiselle Pirkanmaan maakuntakaavassa (Pirkanmaan liitto
2017) ja Tampereen kaupunkiseudun (TKS 2014) rakennesuunnitelmassa. Kangasalan Saarenmaan
osayleiskaavan laadinta alkoi keväällä 2018. Sen valmisteluvaiheen aikana valmistui kaksi kaavaluonnosta (FCG 2018a,b,c) ja siihen liittyviä selvityksiä. Luonnokset olivat nähtävillä vuodenvaihteessa
2018–2019. Luonnoksista saatua palautetta (Kangasala 2019) on hyödynnetty arvioitavana olevan
osayleiskaavaehdotuksen valmistelussa. Ehdotusvaiheessa on laadittu myös kaavaan liittyviä lisäselvityksiä. Yksi näistä alkuvuoden 2020 aikana laadituista selvityksistä on käsillä oleva ilmastovaikutusten arviointi.
Ilmastovaikutusten arvioinnin kohteena oleva Saarenmaan osayleiskaavaehdotus osoittaa suunnitteluvaiheessa olevan Tampereen 2-kehätien varrelle työpaikkojen ja elinkeinojen alueita. Ruskon työpaikkapainotteista aluetta kehitetään yhteistyössä Tampereen kanssa. Sen pohjoispuolelle
kehitetään asumiseen painottuvaa Saarenmaan aluetta. Saarenmaantien ympäristöön tulee elinkeinojen ja asumisen alueita, asumisen ja elinkeinotoimintojen alueita sekä asuntoalueita. Saarenmaantien ja Lentolan välille 2-kehän varteen osoitetaan asumisen ja elinkeinotoimintojen reservialueita, virkistysalueita sekä asumisen, elinkeinotoimintojen ja virkistystoimintojen reservialueita.
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Osayleiskaavaehdotuksen kaava-alueen eteläosassa sijaitsee laaja selvitysalue, jonka maankäyttö
ratkaistaan myöhemmin.

Kuva 2 Ilmastovaikutusten arvioinnissa käytetty Kangasalan Saarenmaan
osayleiskaavaehdotuksen kaavakarttaluonnos (Kangasala 2020c)
Muutaman vuoden päästä aloitettava ja vaiheittain useiden vuosikymmenen aikana rakentuvaan
Saarenmaan osayleiskaava-alueeseen kytkeytyy merkittäviä liikennejärjestelmähankkeita. Kaavaehdotuksen laajuisen alueen toteutumisen mahdollistaja on Saarenmaan Tampereen 2-kehätie, josta
on valmistumassa Rusko–Lentola-välin aluevaraussuunnitelma (Pirkanmaan ELY-keskus 2020).
Saarenmaa on myös yksi Tampereen raitiotien seudulliseen yleissuunnitelman (Seuturatikka 2020)
linjausvaihtoehdoista.
Tämän arviointiraportin rakenne on seuraava. Tämän johdantoluvun jälkeen luku 1 sisältää lyhyen
kuvauksen arvioinnin kohteena olevan Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen kaavaalueesta. Luvussa 2 käydään läpi arvioinnin sisältöä ja linjauksia: alaluku 2.1 käsittelee arvioinnin
perusperiaatteita ja arviointiasteikkoja, alaluku 2.2 arviointimenetelmiä ja käytettyjä laskennallisia
tarkasteluja ja alaluku 2.3 arvioinnissa tehtyjä rajauksia. Raportin luvut 3–8 ja niiden alaluvut sisältävät varsinaiset arviointiosuudet. Tarkastelua ryhmitetään ja jäsennellään arvioitavaksi ilmastonäkökohdiksi Tampereen kaupunkiseudun (TKS 2018) Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 -ilmastotavoitteiden ja sen viiden tavoiteteemakokonaisuuden avulla. Arvioinnin päätulokset kootaan johtopäätöslukuun 9. Raportin lopusta löytyy aineisto- ja lähdeluettelo.
Arvioinnin on tehnyt Marko Nurminen Avoin yhtiö Tietotakomosta touko–kesäkuun 2020 aikana.
Työn tilasi Kangasalan kaupungin teknisten keskuksen kaavoitus. Selvityksen tekijä kiittää lämpimästi
kaikkia työssä auttaneita ja toivoo, että arvioinnin tulokset tukevat ilmastoviisaita ratkaisuja. Kiitos.
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2. Arviointi, menetelmät ja rajaukset
2.1. Yleiset arviointiperiaatteet ja -asteikot
Taulukko 1 Arvioinnissa oletettu Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen
kaava-alueen rakentamisvaiheet, ajoittuminen ja
Rakennusvaihe
Vaihe I
Vaihe IIa
Vaihe IIb
Vaihe III
Vaihe IV

Toteutusvuodet
2023–2029
2030–2039
2040–2044
2045–2054
2055–2084

Toteutettavat kaavan osa-alueet
T ja TPA-1 (työpaikkojen osuus)
TP ja T
TPA-1 (asumisen osuus) ja kuusi A
kaksi ATP-1, kaksi TPA-2, A ja kaksi AP
ATP-2/res, A/T/V/res ja T/res

Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen arvioinnin lähtökohtana on, että kaava-alue toteutetaan
kaavaehdotuksen laajuisesti. Alueelle oletetaan sijoittuvan suunnitelman mitoituksen mukaisesti
taulukossa 1 esitellyissä vaiheissa asukkaita ja työpaikkoja sekä asuin- ja eri toimitilojen rakentamista
vuosien 2023 ja 2084 välisenä aikana. Oletetut asukas- ja työntekijämäärän1 ja rakentamisen2 vuosimuutokset on esitetty kuvien 3 ja 4 kuvaajissa.

Lisäys vuodessa (hlö/vuosi)

700

600
500
400
300
200
100
0
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

Pientaloasukkaat

Rivitaloasukkaat

Kerrostaloasukkaat

Teollisuuden työntekijät

Toimistotyöntekijät

Palvelutyöntekijät

2075

2080

2085

Kuva 3 Arvioinnissa oletettu Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen kaava-alueen
asukkaiden ja työntekijöiden vuosittainen lisäys vuosien 2023–2084 aikana
Ilmastovaikutuksia arvioidaan suhteessa hypoteettiseen vertailutilanteeseen, jossa osayleiskaavaehdotusta vastaava väestö-, työpaikka- ja kerrosneliömäärä sijoittuisi Tampereen kaupunkiseudulle.3
1

2

3

Arvioinnissa ei oteta kantaa Saarenmaan osayleiskaava-alueen työpaikka- ja väestömitoitusten kokoluokkiin ja niiden
mielekkyyteen esim. suhteessa Kangasalan kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun kasvuoletuksiin.
Rakentamisen ajoittumisessa oletetaan toteutuksen osalta pientä tasaavaa liukumaa siten, että kunkin vaiheen
lopussa jää osa sen rakentamisesta vielä seuraavan rakennusvaiheen alkuvuosille.
Nykytilaa ja sen tulevaa kehitystä kuvaavaa ns. nollavaihtoehtoa ei käytetä varsinaisena vertailukohtana, mutta siihen
viitataan luvun 9.2 metsähiilinielujen laskennallisessa tarkastelussa. Nollavaihtoehtovertailua ei voi pitää tässä
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Arvioinnissa ei määritellä vaihtoehtoisia sijoitusalueita, koska oletuksena on, että ennen Saarenmaan
osayleiskaavan laadinnan aloittamista on tehty tarvittavat nykytilatarkastelut, joiden perusteella on
tehty päätös kaavan laatimisen tarpeellisuudesta. Vertailussa käytettävän keskimääräisen rakentamisen, rakennusten energiankäytön tai liikenteen osalta ei ole tehty laskennallisia tarkasteluja
arvioinnille varattujen rajallisten aikaresurssien vuoksi (laskelmista myös luvussa 2.2).

Lisäys vuodessa (k-m2/vuosi)
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Kuva 4 Arvioinnissa oletettu Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen kaava-alueen rakennusten
kerrosalan vuosittainen lisäys rakennustyypeittäin vuosien 2023–2084 aikana
Osayleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutuksia arvioidaan suhteessa Kangasalan kaupunkia koskeviin
ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä varautumiseen liittyviin
tavoitteisiin. Vertailu tapahtuu Tampereen kaupunkiseudun (TKS 2018) Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 -ilmastotavoitteiden visiotavoitteisiin ja sen viiteen tavoiteteemakokonaisuuteen, jotka
käsittelevät maankäyttöä ja liikennettä (luku 4), energian tuotantoa ja kulutusta (luku 5), kuluttamista
ja tuotantoa (luku 6), sopeutumista ja varautumista (luku 7) sekä kehittyvää ilmastotyötä (luku 8).
Arvioinnin tukena käytetään seudullisten tavoiteteemojen toiminnallisia tavoitteita, jotka kuvaavat
seudun kuntien omia ja yhteisiä toimenpiteitä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
Osayleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutuksia arvioidaan myös suhteessa tarkempiin ilmastonäkökohtiin. Ne määritellään arvioinnissa osayleiskaavaan liittyviksi toimenpiteiksi, toiminnoiksi tai vaikutuskanaviksi, joilla on tai voi olla myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia ilmastoon. Seuraavan sivun
taulukossa 2 esiteltyjen ilmastonäkökohtien valinnassa ja teemoittelussa hyödynnetään seudullisia
ilmastotavoiteteemakokonaisuuksia ja niitä tukevia toiminnallisia ilmastotavoitteiden kuvauksia (ks.
TKS 2018).

tapauksessa kovinkaan mielekkäänä, sillä rakentamisesta syntyy aina kasvihuonekaasupäästöjä ja Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen kaltaiselle metsävoittoiselle alueelle rakennettaessa nettomääräiset kielteiset ilmastovaikutukset voidaan välttää periaatteessa jättämällä alue rakentamatta.
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Taulukko 2 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen arvioitavat
ilmastotavoitekokonaisuudet ja -näkökohdat (suluissa raportin luku)
Arvioinnissa tarkasteltavat ilmastotavoitekokonaisuudet tai -näkökohdat
Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 -ilmastotavoite (luku 3.1)
Seudun eheän maankäytön ja kestävän liikenteen tavoitekokonaisuus (luku 4.1)
Osayleiskaavan laadintatapa ja alueen toteutusjänne (luku 4.2)
Kytkeytyminen Tampereen seudun yhdyskuntarakenteeseen (luku 4.3)
Rakenteen tiiviys ja toimintojen sekoittuneisuus (luku 4.4)
Lähipalvelut (luku 4.5)
Jalankulku ja pyöräily (luku 4.6)
Joukkoliikenne (luku 4.7)
Tavaraliikenne (luku 4.8)
Seudun uudistuvan energian tuotannon ja kulutuksen tavoitekokonaisuus (luku 5.1)
Lämmön ja sähkön tuotanto kaava-alueella (luku 5.2)
Rakennusten energiatehokkuus (luku 5.3)
Talonrakentaminen (luku 5.4)
Infrarakentaminen (luku 5.5)
Seudun resurssiviisaan kuluttamisen ja tuotannon tavoitekokonaisuus (luku 6.1)
Asukkaiden hiilijalanjälki (luku 6.2)
Kiertotalous (luku 6.3)
Seudun sopeutuvan kaupunkiseudun tavoitekokonaisuus (luku 7.1)
Ilmastoriskien tunnistaminen (luku 7.2)
Viherrakenteet (luku 7.3)
Hulevedet (luku 7.4)
Lämpösaarekeilmiö (luku 7.5)
Seudun kehittyvän ilmastotyön tavoitekokonaisuus (luku 8.1)
Metsien hiilinielu ja -varasto (luku 8.2)
Metsien hoito ja muun viherrakenteen hiilinielu (luku 8.3)
Muut maankäytön päästölähteet (luku 8.4)

Työssä arvioidaan ilmastonäkökohtien vaikutusten suunnasta ja voimakkuudesta muodostuva
vaikutuksen suuruutta. Siihen käytetään taulukon 3 asteikkoa, jossa plus- tai miinusmerkki kuvaa
vaikutuksen suuntaa ja merkkien määrä sen voimakkuutta. Ei vaikutusta -asteikkoluokkaa (±)
käytetään myös, jos vaikutuksen suuruusluokkaa ei pystytä arvioimaan. Kuten edellä mainittiin, kasvihuonekaasupäästöjen, hiilinielujen tai sopeutumisen ja varautumisen toimien kehityksen suuntaa ja
voimakkuutta arvioidaan verrattuna suhteessa keskimääräiseen tilanteeseen tai kehitykseen Kangasalla ja Tampereen kaupunkiseudulla.
Taulukko 3 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen arvioitavien ilmastotavoitekokonaisuuksien ja -näkökohtien vaikutusten suuruuden arviointiasteikko
Vaikutusten suuruuden arviointiasteikko

Suuri myönteinen vaikutus
Kohtalainen myönteinen vaikutus
Vähäinen myönteinen vaikutus
Ei vaikutusta
Vähäinen kielteinen vaikutus
Kohtalainen kielteinen vaikutus
Suuri kielteinen vaikutus

Suuntaa ja
voimakkuutta
kuvaava symboli
+++
++
++
±
----

Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arviointi

Suuntaa ja
voimakkuutta
kuvaava
värikoodi

Arviointi, menetelmät ja rajaukset

6

Arvioinnin tavoitteena on keskittyä valittujen ilmastonäkökohtien olennaisiin vaikutuksiin ja tuoda
esiin niiden merkittävyys. Siinä pyritään välttämään kielteisten vaikutusten aliarviointia ja myönteisten vaikutusten yliarviointia. Arvioinnin yhteydessä nostetaan esiin osayleiskaava-alueen toteutukseen liittyviä toimia, jotka voivat osaltaan mm. ”hyvittää” luvussa 8.2 tarkemmin käsiteltävää
Saarenmaan alueen rakentamisen myötä menettävää metsänielua tai vahvistaa alueella tehtävien
ratkaisujen myönteisiä ilmastovaikutuksia tarkemmassa kaavasuunnittelussa ja toteutuksessa.
Vaikutusten suuruusarvion tueksi arvioidaan, kuinka todennäköisesti tarkasteltavan näkökohdan
ilmastovaikutukset toteutuvat. Epävarmuuksia voi aiheutua esim. osayleiskaavan ja sen toteutuksen
maankäytön ratkaisuille jättämästä liikkumavarasta, pitkästä toteutusaikataulusta tai eri ilmastonäkökohtien ja kaavan muiden osatekijöiden keskinäisitä yhteisvaikutuksista. Epävarmuuden lähteitä
pyritään tuomaan esiin ilmastonäkökohtien sanallisessa kuvauksessa. Huomioitavaa on, että Saarenmaan osayleiskaavaehdotusta ei pidetä tarkastelussa itsessään epävarmuuden lähteenä, vaan kaavan
arvioinnissa oletetaan sen toteutuvan ehdotetun laajuisena. Ilmastovaikutuksen epävarmuuden
arviointiasteikko on esitelty taulukossa 4.
Taulukko 4 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen arvioitavien ilmastotavoitekokonaisuuksien ja -näkökohtien vaikutusten varmuuden arviointiasteikko
Vaikutuksen varmuuden
arviointiasteikko
Hyvin varma vaikutus
Melko varma vaikutus
Hieman varma vaikutus
Vaikutuksen varmuus tuntematon
Hieman epävarma vaikutus
Melko epävarma vaikutus
Hyvin epävarma vaikutus

Epävarmuuden suuruutta
kuvaava lukuarvo
+3
+2
+1
±0
-1
-2
-3

Arvioitu ilmastonäkökohdan vaikutusten suuruus ei kuvaa välttämättä sitä, miten merkittävästi se
vaikuttaa Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen kaava-alueella syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen
tai alueen hiilinielujen kokonaismäärän kehitykseen. Tätä tarkastelua varten käytetään arvioinnissa
taulukon 5 mukaista suhteellisen merkityksen arviointiasteikkoa.
Taulukko 5 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen arvioitavien ilmastotavoitekokonaisuuksien ja -näkökohtien vaikutusten suhteellisen merkityksen arviointiasteikko
Vaikutuksen suhteellisen merkittävyyden
arviointiasteikko

Suhteellista merkitystä
kuvaava lukuarvo

Merkittävä vaikutus päästöihin tai nieluun
Kohtalainen vaikutus päästöihin tai nieluun
Vähäinen vaikutus päästöihin tai nieluun
Ei merkitystä päästöihin ja nieluihin

3
2
1
0

2.2. Arviointimenetelmistä
Ilmastovaikutusten arviointi perustuu suurelta osin asiantuntijapohjailta tehtyyn arviointiin, jossa
hyödynnetään edellisessä luvussa esiteltyjä vaikutusten suuruuden, varmuuden ja suhteellisen
merkityksen arviointiasteikkoja. Laadullisen arvioinnin tukena käytetään suuntaa antavia laskennallisia analyyseja. Arviointi perustuu kaavan ehdotus- ja valmisteluvaiheen selvityksiin ja saatavilla
olleisiin luonnoksiin sekä muihin arviointityötä tukeviin selvityksiin, tilastoihin ja muihin tietoaineisKangasalan Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arviointi
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toihin. Käytetty aineisto on mainittu tämän raportin lopussa olevassa aineisti- ja lähdeluettelossa.
Työn aikana tehtiin lisäksi asiantuntijayhteistyötä asiakkaan kanssa.
Arviointia tukemaan on laadittu laskennalliset ennusteet rakentamisen, rakennusten energian
käytön, liikenteen ja metsien hiilinielun kehityksestä Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen rakennettavilla alueilla. Hiilinielutarkastelua lukuun ottamatta laskelmat perustuvat samoihin taustamenetelmiin, oletuksiin ja -skenaarioihin kuin loppuvuonna 2019 valmistuneen Tampereen kantakaupungin yleiskaavan ilmastovaikutusten arvioinnin kasvihuonekaasupäästöjen laskentamallit. Menetelmät
ja oletukset on esitelty Ubigun ym. (2019a,b) laatimassa arviointiraportissa ja teknisessä raportissa.
Pidemmän aikavälin tarkastelun pohjautuu vuonna 2019 valmistuneen PITKO-selvityksen (Koljonen
ym. 2019) EU-80%-skenaarioon.4 Peruskehitykseksi kutsutun baseline-tyyppisen skenaarion lähtökohtana ovat Suomen taakanjakosektoria koskevat energia- ja ilmastostrategian politiikkalinjaukset.
Se vastaa melko hyvin seudullisten ilmastotavoitteiden määrittelyssä käytettyä taustaskenaariota
(TKS 2018). Skenaario ohjaa etenkin yleisiä tekijöitä, joita ovat yhdyskuntarakenteen suunnittelusta
ja pääosin paikallisista ratkaisuista riippumattomat lainsäädännön, teknologian, markkinoiden,
sähköntuotannon ja asenteiden muutosten kaltaiset ulkopuoliset tekijät.
Arvioinnin yhteydessä tehty metsien hiilinielulaskenta perustuu yksinkertaiseen ja suurelta osin
Tilastokeskuksen (2020) kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä ja kertoimia soveltavaan laskentaan. Laskennassa käytetään Suomen metsäkeskuksen (2020) Kangasalan kaupungin
aluetta koskevia avoimia puustohiloja koskevia paikkatietoja. Laskennan tarkkuus ja laatu eivät vastaa
mm. Luonnonvarakeskuksen tekemiä aluetason hiilinielutarkasteluja (vrt. esim. Rämö ym. 2019 sekä
Hirvelä ja Mäkipää 2020). Nielulaskentaa ja niiden oletuksia käsitellään lisää luvuissa 8.2.

2.3. Rajaukset
Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arvioinnissa ei huomioida tai tarkastella
seuraavia kokonaisuuksia:
– kaava-alueen eteläosassa sijaitsevaa reservinä olevaa selvitysaluetta (SEL)
– Tampereen 2-kehätietä ja mahdollista Tampereen seudullista raitiotieratkaisua, joille
molempien ilmastovaikutukset tullaan arvioimaan niiden omissa suunnitteluprosesseissa
(ks. kuitenkin luku 5)
– kaava-alueella olemassa olevien rakennusten ja muiden rakenteiden purkamisen tai niiden
rakentamisen aikaisen hyödyntämisen ilmastovaikutuksia niiden vähäisen määrän vuoksi
– rakennusten korjausrakentamista ja niiden mahdollista poistumaa
– kaava-alueen sähkölinjoja, raakavesijohtoja ja jäteveden siirtolinjoja sekä alueella
mahdollisesti rakennettavaa uutta yhdysvesijohtoa muutoin kuin välillisesti luvun 5.5.
infrarakentamisen tarkastelussa
– eri päästösektorien kaava-alueella käyttämien työkoneiden kasvihuonekaasupäästöjä
muutoin kuin välillisesti lukujen 5.4 ja 5.5 rakentamisen ilmastovaikutustarkastelussa
– kaava-alueen teollisuuden tuotantoprosessien tarvitseman lämmön tai kylmän tuotantoa
sekä mahdollisia teollisuuden prosessiperäisiä suoria kasvihuonekaasupäästölähteitä
– F-kaasujen päästölähteitä
– potentiaalisia teknisiä hiilensidontaratkaisuja.
4

Arvioinnissa viitataan myös PITKO-hankkeen Jatkuva kasvu-, Muutos-, Säästö- ja Pysähdys-vähähiilisyyspolkuihin, jotka
olettavat merkittäviä muutoksia maamme yhdyskunta-, elinkeino- ja talousrakenteeseen. Näitä skenaarioita esitellään
Koljosen ym. (2019) PITKO-selvityksen lisäksi Ubigun ym. (2019a,b) arviointiraporteissa.
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3. Ilmastotavoitteet
Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen kaava-alue on osa Kangasalaa. Kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Vuoden alussa julkistettujen
Suomen ympäristökeskuksen laskelmien perusteella Kangasalan alueen käyttöperusteiset hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv) määräiset kokonaispäästöt vähenivät viidenneksellä vuosien 2007 ja
2017 välisenä aikana (SYKE 2020). Päästölähteinä ovat lämmitys, sähkö, liikenne, teollisuus,
työkoneet, maatalous, jätteiden käsittely ja F-kaasut. Kaupungin kasvun huomioivat asukaskohtaiset
päästöt pienenivät samalla tarkastelujänteellä 27 %. Kangasalan puuston hiilinielujen määrää on
puolestaan tarkasteltu vuonna 2019 valmistuneessa Luonnonvarakeskuksen Pirkanmaan ELYkeskukselle tekemässä selvityksessä (lisää Rämö ym. 2019 sekä Hirvelä ja Mäkipää 2020).
Kangasalan kaupungin ilmastositoumukset asettavat myös Saarenmaan kaava-alueen toteutukselle
reunaehtoja. Kangasala ja muut Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet yhteiseen
ilmastotavoitteeseen (TKS 2020). Kasvihuonekaasupäästöjen määrää vähennetään 80 % vuoden
2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliustavoitteen vaatima loppu 20 %:n osuus sidotaan seudulla hiilinieluihin ja kompensoidaan. Kaupunkiseudun tavoitetaso on sama kuin ilmastonmuutoksen edelläkävijöiden Hinku-verkostolla, johon Kangasala on muiden seudun kuntien tavoin
liittynyt (Hiilineutraalisuomi 2020). Pirkanmaa on puolestaan Suomen ensimmäinen Hinku-maakunta.
Päästöt (1000 tn CO2-ekv/vuosi)
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Kuva 5 Kangasalan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuosina 2005–2050 Tampereen
kaupunkiseudun ilmastotavoitteiden yhteydessä laaditun skenaarion perusteella (TKS 2018)
Muiden Tampereen kaupunkiseudun kuntien tavoin Kangasallakin on vielä melkoisesti matkaa asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Seudullisten ilmastotavoitteiden päivittämisen yhteydessä tehtyjen kuntakohtaisten laskelmien5 mukaan Kangasala yltäisi kuvan 5 mukaisesti vuoteen
2030 mennessä 60 % ja vuoteen 2050 mennessä 84 % kasvihuonekaasupäästöjen vähennykseen (TKS

5

Kuvassa 5 esitetyt tulokset perustuvat Kasvener-laskentamalliin, joka eroaa jonkin verran laskennan, oletusten sekä
aineiston tarkkuuden ja laadun osalta luvun ensimmäisen kappaleen tulosten taustalla olevasta Suomen ympäristökeskuksen uudesta ALas-laskentamallista (SYKE 2020). Kangasalan kaupunki käyttää päästöseurannassaan myös CO2raportointia.
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2018), kun kehitystä verrataan vuoden 2007 tasoon.6 Toiminnan ja tavoitteiden välille syntyvän
”päästökuilun” täyttämiseen tarvitaan enenevässä määrin Kangasalan kaupungin ja muiden
paikallisten toimijoiden toimenpiteitä. Tämä vaatii ilmastonäkökulman huomioimista kaikissa
kaupungin ratkaisuissa – myös kaavoituksessa.
Kangasalan ja muiden kuntien ilmastotyön reunaehtoja kaventaa yhä suurempi toimenpiteiden
kiireellisyys ja hiilinielujen huomioinnin tarve. Samanaikaisesti seudullisten ilmastotavoitteiden
kanssa syksyllä 2018 valmistunut hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n (2018) erikoisraportti varoittaa, että ilman radikaalia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä planeettamme
keskilämpötila nousee ennen vuotta 2050 nykyvauhdilla esiteollisesta ajasta yli 1,5 astetta. Tämän
rajan ylittymisestä seuraa merkittäviä ja vaarallisia vaikutuksia ilmastojärjestelmälle ja elämälle
maapallolla. Vuotta myöhemmin julkaistussa raportissa IPCC (2019) nosti esiin maailmanlaajuisesti
nopeasti lisääntyneen maankäytön kielteiset vaikutukset ilmastoon.

Kuva 6 Pirkanmaan maakunnan vaihtoehtoisia hiilineutraaliusuria (Nurminen 2019)
Maassamme on meneillään ilmastotavoitteiden ja -toimenpiteiden uudelleenarviointi. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035 ja
ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta (YM 2020). Hiilineutraalius on ilmastotyössä tärkeä
välietappi, mutta ei lopullinen tavoite. Sen jälkeen siirrytään nettonegatiivisiin päästöihin eli tilanteeseen, jossa ilmakehään joutuvien päästöjen lämmittävä vaikutus on pienempi kuin nielujen viilentävä
vaikutus. Pirkanmaalla 1,5 asteen tavoite merkitsisi kuvan 6 tulevaisuusurahahmotelmien perusteella
nettonegatiivisia päästöjä viimeistään 2040-luvun alussa, todennäköisemmin jo 2030-luvun puolivälissä.

3.1. Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 -ilmastotavoite [+]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 -ilmastotavoite

Suuruus
+

Varmuus
+1

Merkitys
Ei arviota

Lähtökohtaisesti Saarenmaan osayleiskaavaehdotus ei ole täysin linjassa seuraavan sivun taulussa 1
esitellyn Tampereen seudun ilmastovision kanssa. Ristiriita aiheutuu lähinnä siitä, että suurimmalta
6

Edellisen sivun kuvan 5 tulevaisuuden päästöura perustuu Tampereen kaupunkiseudun ilmastotavoitteiden päivityksen skenaariolaskelmiin (TKS 2018). Ne rakentuvat vuonna 2010 hyväksytyn seudullisen ilmastostrategian
arvioiduista toimenpiteistä (TKS 2016), ilmastostrategian arvioinnin jälkeisistä kansallisista vuosien 2016–2018
ilmasto- ja energialinjauksista sekä Kestävä Tampere 2030 -tiekartan (Tampere 2020) alkuvuoden 2018 versiosta.
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osin metsämaalle sijoittuva kaava-alueen
rakentaminen hävittää metsien hiilinielua. Maankäyttö ei saisi enää aiheuttaa merkittäviä metsäkatoa7, vaan asetettuihin ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi kehityksen pitäisi pikemminkin
olla metsäalaa ja -nieluja lisäävää.

Taulu 1 Hiilineutraali Tampereenseutu 2030
Tampereen kaupunkiseutu on hiilineutraali vuonna 2030.
Kaupunkiseudun kuntien alueella syntyvät käyttöperusteisesti
lasketut kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vähenevät 80 %
vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoden 2007 tasosta. Loppu
20 % sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

Päästöt ja nielut (tn CO2-ekv/vuosi)

Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen
kaava-alueen toteutuksen ilmastovaikutukset syntyvät suurelta osin kaupunkiseudun ilmastotavoitteiden tavoitevuoden 2030 jälkeen. Ensi
vuosikymmenelle ja siitä eteenpäin ulottuvat tavoitteet tulevat olemaan tiukempia. Yhä akuutimmaksi muuttuva nopeiden ilmastoratkaisujen tarve pakottanee nostamaan tavoiterimaa Tampereen
seudulla jo ennen vuotta 2030. Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen toteutumiseen liittyvä metsäalueiden maankäytön muutos on todennäköisesti vielä enemmän ristiriidassa 2030- ja 2040-luvun
ilmastotyön ja pidemmällä jänteellä nettonegatiivisiksi kääntyvien tavoitteiden kanssa.
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Kuva 7 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen kaava-alueen rakennettavien alueiden
asumisen ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja metsien hiilinielut perusskenaariossa
Kuva 7 esittää osayleiskaavaehdotuksen rakennettavien alueiden asuin-, palvelu- ja teollisuusrakennusten lämmityksen ja jäähdytyksen, kiinteistösähkön ja muun sähkön kulutuksen, alueen asukkaiden
ja alueella työssäkäyvien aiheuttaman liikenteen sekä alueen teollisuuden ja palvelujen tavaraliikenteen kasvihuonekaasupäästöjenkehitystä vuosien 2023 ja 2100 aikana perusskenaariossa.
Perusskenaariolla tarkoitetaan luvun 2.2 mukaisesti Tampereen yleiskaavan ilmastovaikutusten
arvioinnissakin (Ubigu ym. 2019a,b) hyödynnettyä EU-80% -skenaariota. Kuvaajassa on myös mukana
rakennettavan alueen metsähiilinielu, joka pienenee vaiheittain Saarenmaan yhdyskuntarakenteen
rakentuessa seuraavien vuosikymmenien aikana.
Vertailtaessa Saarenmaan kaavaehdotusta luvuissa 5–8 esiteltäviin Tampereen kaupunkiseudun
ilmastotavoitekokonaisuuksiin, huomataan osayleiskaava-alueen toteutumisen tukevan muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta näitä tavoitekokonaisuuksia. Kuvan 7 laskennallisen kehityksen perust7

Metsäkato tarkoittaa metsäalueen muuttamista muun maankäytön tarpeisiin kuten yhdyskunta- tai väylärakentamiseen, maatalouteen tai turvetuotantoon.
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eella yhdyskuntarakenteen peruselementtien – rakennetun ympäristön ja liikenteen – näkökulmasta
Saarenmaan kaava-alueen päästökehitys voidaan saada myönteiselle ilmastouralle, jos aluetta
lähdetään tarkemmassa suunnittelussa toteuttamaan ilmastokestävyyttä varmistavien keskimääräistä parempien ratkaisujen avulla samalla kun lievennetään mahdollisimman paljon rakentamisen
myötä aiheutuvan metsähiilinielumenetysten vaikusta ja vahvistetaan alueelle jääviä ja sinne rakennettavia viheralueita hiilinieluina ja -varastoina. Eri ilmastonäkökohtien arvioinnista lisää raportin
luvuissa 4.1–8.4.

4. Maankäyttö ja liikenne
4.1. Seudun eheän maankäytön ja kestävän liikenteen tavoitekokonaisuus [++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Eheän maankäytön ja kestävän liikenteen kokonaisuus

Suuruus
++

Varmuus
+1

Merkitys
2

Osayleiskaava lyö lukkoon ilmastomielessä suuret linjat – ennen kaikkea
Taulu 2 Eheä maankäyttö ja kestävä liikenne (maankäytön osuus)
sen, missä ja millaisella alueella kaavaYhdyskuntarakenne tukee kestävää ja vähäpäästöistä elämänalue sijaitsee yhdyskuntarakenteessa.
tapaa Tampereen kaupunkiseudulla. Maankäyttö on tiivis,
Saarenmaan kaavaehdotus tukee taumonipuolinen ja sekoittunut. Toiminnot ovat helposti
saavutettavia ja arkimatkat kestäviä. Vetovoimaiset keskukset
lussa 2 esitettyä Tampereen kaupunkiovat eläviä ja viihtyisiä.
seudun maankäyttöä koskevaa ilmastotavoitteita ja toiminnallisia tavoitteita,
jotka kuvaavat seudun kuntien omia ja
niiden yhteisiä ilmastotavoitteita eteenpäin vieviä toimenpiteitä (TKS 2018).
Kaupunkiseudun kasvu ohjataan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ensisijaisesti keskustoihin ja
joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kunnissa toteutetaan niiden ominaispiirteet huomioivaa
monipuolista täydennysrakentamista. Keskustojen, keskusten ja niiden lähialueiden tavoitteellista
maankäyttöä tuetaan aktiivisella ja kannustavalla maapolitiikalla. Keskuksista ja asemanseuduista
tehdään palveluverkon ja liikkumisen solmukohtia. Liikkumisen ja oleskelun ympäristöjen laatua ja
viihtyisyyttä parannetaan erityisesti keskuksissa ja joukkoliikennepysäkkien läheisyydessä. Maankäytön ja liikenteen suunnitteluprosessien yhteistyötä vahvistetaan kaikilla suunnittelun tasoilla.
Ratkaisuja, jotka vaikeuttavat merkittävästi päästövähennystavoitteiden saavuttamista, ei enää
tehdä. Toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan kehitetään määrälliset mittarit.

Osayleiskaava vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin välillisesti mahdollistamalla muutokset yhdyskuntarakenteessa ja liikkumisessa. Se osoittaa aluevaraukset teollisuudelle, asumiselle, palveluille ja
liikenteelle. Uusi alue aiheuttaa aina maankäyttöä ja siten myös kielteisiä ilmastovaikutuksia. Keskimääräiseen tilanteeseen verrattuna Saarenmaan rakentamisen, rakennusten ja liikenteen päästöjen
arvioidaan olevan kokonaisuudessaan vertailukohtana toimivaa keskimääräistä kehitystä pienemmät.
Päästöjen kehitystä vertaillaan luvun 2.1 linjauksen mukaisesti suhteessa hypoteettiseen keskivertotilanteeseen Kangasalla ja laajemmin Tampereen kaupunkiseudulla.
Maankäytön myönteistä kokonaisarviota heikentää luvussa 8.1 käsiteltävän metsäkadon lisäksi se,
että Saarenmaan alue ei ole varsinaisesti osa nykyistä kaavoitettua yhdyskuntarakennetta. Ainakin
alkuvaiheessa kaava-alue sijaitseekin yhdyskuntarakenteen ulkokehällä. Riippuu näkökulmasta,
hajauttaako Saarenmaan kaavaehdotus rakennetta vai ei. Vastaus voi olla myönteinen, jos tilannetta
katsotaan vahvasti Kangasalan nauhataajaman kehittämisen silmin. Tulkinta voi olla toinen, kun
tarkastellaan alueen kytkeytymistä Tampereen taajama-alueeseen.
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Tampereen 2-kehän linjaus ja tiealueen suunnittelu on tehty samanaikaisesti osayleiskaavan kanssa.
Tämä arviointi ei ota suoraan kantaa 2-kehän rakentamisen ja sen liikenteen aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin. Väylän rakentaminen ei varsinaisesti riipu Saarenmaan kaavan toteutumisesta, vaan
kyseessä on osa Pirkanmaan maakuntakaavan mukaista kaupunkiseudun kakkoskehän kehittämisvyöhykettä (Pirkanmaan liitto 2017). Tampereen 2-kehätiestä on valmistumassa oma erillinen
selvityksensä, joka sisältää myös väylän ilmastovaikutusten arvioinnin. Saarenmaan kaava-alueen
näkökulmasta kehätie lisää autoliikenteen määrää ja edelleen siitä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Väylän toteutuminen voi vaikuttaa eri kulkumuotojen osuuksiin. Sujuvuuden ja nopeuden
vuoksi 2-kehä voi lisätä henkilöautoilun kulkuosuutta kaava-alueen asukkaiden keskuudessa.
Toisaalta kehätien yhteyteen on osoitettu osayleiskaavassa laadukas jalankulun ja pyöräilyn reitti, se
on osa joukkoliikenteen kehityskäytävää ja se mahdollistaa osaltaan toisen kahdesta Hervanta–
Saarenmaan välisestä potentiaalisesta raitiotielinjausvaihtoehdosta.
Liikenteen päästöihin voidaan vaikuttaa vähentämällä matkamääriä ja -pituuksia, muuttamalla kulkumuotojakaumaa kestävien kulkumuotojen suuntaan sekä siirtymällä vähäpäästöisempiin liikenteen
käyttövoimiin. Osayleiskaavatasolla ei ole juurikaan suoria työkaluja, jotka tukisivat autottomampaa
elämäntapaa ja työssäkäyntiä Saarenmaan alueella sekä mahdollistaisivat ja kannustaisivat
kotitalouksia ja yrityksiä käyttämään vähäpäästöisempiä kulkuneuvoja. Valinnat tehdään yksilötasolla. Lisäksi vaihtoehtoisten käyttövoimien ja ajoneuvotekniikan kehityksen eteenpäin vievinä
tekijöinä ovat teknologian ja lainsäädännön kehityksen kaltaiset kaavatyön ulkopuoliset tekijät
Maankäytön ratkaisujen ilmastovaikutukset näkyvät pääasiassa liikenneTaulu 3 Eheä maankäyttö ja kestävä liikenne (liikenteen osuus)
määrien kehityksen kautta. IlmastonäköKestävien kulkumuotojen osuus on kasvanut kaupunkiseudun
kulmasta on olennaista, että yleiskaavasisäisessä liikkumisessa. Oman auton omistamisen ja käytön
tasosta lähtien painotetaan ja suositetaan
tarve on vähentynyt. Seudun matkoista tehdään vuonna 2030
kävellen 30 %, pyörällä 15 %, joukkoliikenteellä 15 % ja henkilöalueen suunnittelussa ja toteutuksessa
autolla 40 %. Kuljetukset ja logistiikka on seudulla sujuvaa,
kestäviä kulkumuotoja, joita ovat jalanälykästä ja vähäpäästöistä. Autot liikkuvat puhtaammilla
kulku, pyöräily ja muu lihaksilla tapahtuva
käyttövoimilla.
liikkuminen sekä vähäpäästöiset joukkoliikenteen muodot. Saarenmaan osayleiskaavaehdotus tukeekin hyvin taulussa 3
esitettyjä Tampereen kaupunkiseudun liikennettä ja sen kulkumuoto-osuuksia koskevia ilmastotavoitteita ja niihin liittyviä alla olevia toiminnallisia tavoitteita:
Liikenteen ja maankäytön suunnittelussa painotetaan kestäviä kulkumuotoja ja autoliikenteen
haitallisten vaikutusten pienentämistä. Keskustoja kehitetään kävelypainotteisesti esteettömyys ja
viihtyisyys huomioiden. Pyöräilyn pääreittien laatua parannetaan tavoitteellisesti. Kävelyn ja
pyöräilyn reittien ylläpito ja talvihoito on korkeatasoista. Seudullisen bussiliikenteen palvelutasoa
nostetaan. Laajenevalla raitiotie- ja lähijunaliikenteellä lisätään joukkoliikenteen vetovoimaa.
Liikenteen markkinoiden muutokseen varaudutaan. Kunnat vauhdittavat digitalisaation, älyliikenteen, vaihtoehtoisten käyttövoimien ja uudenlaisten liikkumispalvelujen käyttöönottoa. Matkaketjujen toimivuus ja tehokkuus varmistetaan. Kuntalaisia kannustetaan uudenlaisin keinoin kestävään
liikkumiseen lapsista ikäihmisiin. Seudun kunnat tehostavat yhdessä omia ja seudullisia logistiikkaratkaisuja.

Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen toteutuminen tuo lisää liikennettä Kangasalle (Destia 2020 ja
liikennemäärälaskelmat Kangasala 2020b) ja kasvattaa siten liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Luvun 3.1 kuvan 7 kehityksen perusteella asukkaiden ja työpaikkojen synnyttämään
liikkumiseen ja kuljetuksiin liittyy suurin osa Saarenmaan yhdyskuntarakenteen kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen suhteellinen osuus kasvaa rakennusten energiankäytön päästöjen supistuessa.
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Päästöt (tn CO2-ekv/vuosi)

Kuva 8 hahmottelee asukkaiden ja työntekijöiden liikkumisen ja tavaraliikenteen päästöjä arvioinnin
perusskenaariossa (ks. luku 2.2). Kuvassa 9 esitetään puolestaan liikenteen päästöjen kehitys kulkuja kuljetusmuodoittain.8
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Kuva 8 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen kaava-alueen asukkaiden ja työpaikojen
synnyttämän liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys perusskenaariossa9
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Kuva 9 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen kaava-alueen asukkaiden ja työpaikojen synnyttämän
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys kulku- ja kuljetusmuodoittain perusskenaariossa9
Saarenmaan kaava-alueen liikenteen kasvihuonekaasupäästöt kasvavat työpaikkojen ja asukkaiden
määrän lisääntyessä. Ulkopuolisten muutostekijöiden kuten ajoneuvotekniikan ja käyttövoimien
muutoksen myötä liikenteen päästöt lähtevät laskuun 2050-luvulla. Positiivinen kehitys nopeutuu
huomattavasti, jos kulkuneuvot ja kuljetusmuodot muuttuvat nopeammin sähkökäyttöisiksi tai
muutoin merkittävästi vähäpäästöisemmiksi (ks. esim. Koljosen ym. (2019, 2020) vähähiilisyyskenaariot).

8

9

Liikenteen laskentaperiaatteista kerrotaan Ubigun ym. (2019a) luvuissa 3.4 ja 3.5 sekä Ubigun ym. (2019b) luvussa 4.
Asukkaiden ja alueella työssäkäyvien matkamäärät pohjautuvat valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen
(Traficom 2020) ja edelleen Tampereelle määriteltyyn 11–12 kilometrin päässä keskustasta sijaitsevan joukkoliikenteen vyöhykkeen kulkumuotojen matkasuoritteeseen vuorokaudessa. Saarenmaan alueen teollisuuden ja palvelujen
synnyttämän tavaraliikenteen päästöt perustuvat teollisuusrakennusten määrien ja palvelurakennusten kerrosalan
pohjalta arvioituun kuljetussuoritteeseen.
Kuvissa 8 ja 9 vuoden 2050 jälkeen näkyvän ”päästönotkahduksen” syynä on pääosin Saarenmaan rakentamisen väliaikaisen vähenemisen aiheuttama asukas- ja työntekijämäärän kasvun hidastuminen samalla, kun kulkuneuvojen
ominaispäästöt jatkavat pienenemistään.
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Kuvien 8 ja 9 kasvihuonekaasupäästöjen perusskenaarion mukaista vähenemiskehitystä vauhdittaa
edelleen se, että Saarenmaan kaava-alueen ratkaisut lisäävät osaltaan kestävien kulkumuotojen
osuutta Kangasalla ja koko seudulla. Osayleiskaava-alueen jatkosuunnittelun haasteena on varmistaa
kaavoituksen avulla hyvä saavutettavuus ja hyvät olosuhteet kestävän liikkumisen kulkumuotoosuuden kasvattamiseksi. Tämä vaatii sähköön perustuvan kestävän joukkoliikennemuodon
onnistunutta toteutusta ja pyöräilyyn panostamista. Arvion perusteella Saarenmaan synnyttämät
asukkaiden ja työntekijöiden liikkumisen sekä tavaraliikenteen päästöt tulevat olemaan melko todennäköisesti pienemmät kuin keskimäärin Kangasalla ja Tampereen kaupunkiseudulla.10 Seudullisten
ilmastotavoitteiden liikenteen ilmastonäkökohtia arvioidaan tarkemmin luvuissa 4.6–4.8.

4.2. Osayleiskaavan laadintatapa ja alueen toteutuksen aikajänne [++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Osayleiskaavan laadintatapa ja alueen toteutusjänne

Suuruus
++

Varmuus
-3

Merkitys
1

Saarenmaan osayleiskaavan laadintatapa on joustava. Kaava-alueen ensimmäisen toteutusvaiheen
työpaikka-alueet suunnitellaan kaavassa tarkemmin. Pidemmällä aikavälillä vaiheittain toteutuvissa
kaava-alueen osissa käytetään strategisempia kaavamerkintöjä. Tällainen laadintatapa yhdessä
kaava-alueen pitkän toteutusjänteen kanssa mahdollistaa sen, että alueen jatkosuunnittelussa ja
toteutuksessa voidaan joustavammin huomioida tässä vaiheessa vaikeasti hahmotettavien
tulevaisuuden tekijöiden tarjoamat mahdollisuudet ja reunaehdot. Tällaisia tuntemattomia muutostekijöitä liittyy teknologiaan, lainsäädäntöön, asenneilmastoon tai esim. pandemioiden kaltaisiin
yhteiskunnallisiin murrosvoimiin. Ajoituksellisesti on myös hyvä, että alueen liikenneinfraa
toteutetaan yhtä aikaa tarkemman kaavoituksen ja rakentamisen kanssa. Tämä mahdollistaa
saavutettavuuden edistämisen kestävillä kulkumuodoilla Saarenmaan alueen rakentumisen rinnalla.
Joustava, tulevaisuuden mahdollisuuksiin mukautuva kaavoitustyö voidaan tulkita Saarenmaan
alueella myönteisiä ilmastovaikutuksia synnyttäväksi ilmastonäkökohdaksi. Myös seudulliset
maankäytön ilmastotavoitteet painottavat kuntien vastuuta siitä, ettei niissä lukkiuduta ilmastomielessä epäoptimaalisiin ratkaisuihin (ks. edellisen luvun ensimmäinen toiminnallinen tavoite).
Tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja uhkien välttämiseen liittyy toisaalta samalla
merkittävää epävarmuutta. Maankäytön joustavuus myöskään takaa automaattisesti ilmastomielessä optimaalisten ratkaisujen toteutumista Saarenmaan kaava-alueella.

4.3. Kytkeytyminen Tampereen seudun yhdyskuntarakenteeseen [++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Kytkeytyminen Tampereen seudun rakenteeseen

Suuruus
++

Varmuus
+2

Merkitys
1

Osayleiskaavaehdotus liittää Saarenmaan olemassa olevaan Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteeseen. Seudun rakennesuunnitelmassa Saarenmaan länsiosat kytkeytyvät Tampereen
Ruskon ja Kaukajärvi-Annalan alueisiin (TKS 2014). Osayleiskaava-alueen toteutuessa Ruskon työpaikka-alue laajenee Pirkanmaan maakuntakaavan mukaiseksi Tampereen ja Kangasalan yhteiseksi
yrityskeskittymäksi (Pirkanmaan liitto 2017).
10

Arviointi ei ota huomioon Saarenmaan osayleiskaava-alueen läpiajoliikennettä. Destian (2020) laatiman osayleiskaavaalueen liikennetarkasteluluonnoksen alustavien johtopäätösten perusteella kaava-alueen toteutuminen ohjaa osan
Tampereen 2-kehätien läpiajoliikenteestä alueen muita väyliä pitkin. Myös 2-kehän ja suunnittelualueen vaiheittainen
toteutus aiheuttanee liikenteen ohjautumista ei toivotuille väylille haitaten jo olevaa maankäyttöä. Näistä aiheutuvien
ilmastovaikutuksen suuruutta ei pystytä tässä raportissa arvioimaan mm. läpiajoliikenteen määrittelyn sekä liikenteen
sujuvuuden, keskinopeuden ja ajomatkan pituuden muutosten tulkinnallisuuden ja konsulttityön ajallisten rajoitteiden vuoksi.
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Alueiden välistä kytköstä vahvistaa se, että Saarenmaan maankäyttöä on tarkoitus kehittää Tampereen yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvana ennen Tampereen 2-kehätien rakentumista kokonaan.
Osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö tukeutuu 2-kehän kehityskäytävään ja sen toteutumiseen.
Kehätie yhdistäisi kaava-alueen ensin Tampereen itäosiin ja lopulta valmistuttuaan Lentolan
alueeseen ja Kangasalan keskustaan. Väylä liittäisi Saarenmaan osaksi Tampereen kaupunkiseudun
keskuksia ja niitä yhdistävää joukkoliikennekäytävää. Se parantaisi kaava-alueen ja ylipäätänsä
Kangasalan saavutettavuutta seudullisesti. Saarenmaan liikenneverkon rungon muodostavan väylän
tarkempi linjaus ja aluevaraus tehdään alueen jatkokaavoituksessa ja tiesuunnitelmassa.
Saarenmaan vahva kytkeytyminen seudulliseen yhdyskuntarakenteeseen on ilmastomielessä
myönteinen asia. Vaikka kytkentä synnyttää liikennettä ja muuta kasvihuonekaasupäästöjä
aiheuttavaa toimintaa, se vaikuttaa myös myönteisesti päästöjen kehitykseen. Se tukee osaltaan
kestävien kulkumuotojen kehittämistä kaupunkiseudulla ja lyhentää etäisyyksiä vähentäen näin
liikkumisen tarvetta ja kuljetusmatkoja. Myönteisten ilmastovaikutuksen toteutumisen nettomäärään vaikuttaa ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamat epävarmuustekijät kuten esim. kaava-alueen
toteutumisesta Tampereella aiheutuvat ilmastovaikutukset ja laajemmin koko kaupunkiseudulla
yhdyskuntarakenteen läheisyyden ja liikenteellisten kytkeytymisten vuoksi. Myönteisten ilmastovaikutusten toteutuminen riippuu lisäksi Kangasalan ja naapurikuntien välisestä kuntayhteistyöstä.

4.4. Rakenteen tiiviys ja toimintojen sekoittuneisuus [+++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Rakenteen tiiviys ja toimintojen sekoittuneisuus

Suuruus
+++

Varmuus
+1

Merkitys
2

Muuhun yhdyskuntarakenteeseen kytkeytymisen lisäksi liikkumisen tarpeeseen ja matkamääriin
vaikuttaa alueen toimintojen keskinäinen sijoittuminen ja niiden yhdistyminen asukkaiden ja alueella
työssäkäyvien matkaketjuihin. Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen yhdyskuntarakenteen tiiviyden
arvioidaan luovan keskimääräistä tilannetta paremmat edellytykset laadukkaammalle lähiympäristölle, jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle, keskitetyille energiaratkaisuille ja optimaaliselle
infran määrälle. Lisäksi positiivista kehitystä voi tukea myös se, että alkuvaiheessa työpaikka-aluepainotteinen kaava-alue muuntuu asuntorakentamisen myötä toiminnoiltaan sekoittuneemmaksi
alueeksi. Monipuoliset ja sekoittuneet toiminnot ovat saavutettavuuden lisäksi myös Saarenmaan
elinvoimaisuuden kannalta tavoiteltavia maankäytön ratkaisuja. Osayleiskaavaehdotus näyttäisi
mahdollistavan tiiviin ja sekoittuneen rakenteen, mutta jatkosuunnittelussa määritellään, miten hyvin
kaava-alueella lopulta toteutuu sekoittuneiden toimintojen ja arjen matkaketjujen tarvitsema maankäyttö. Tämä aiheuttaa ilmastovaikutusten toteutumisen osalta jonkin verran epävarmuutta.11

4.5. Lähipalvelut [++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Lähipalvelut

Suuruus
++

Varmuus
+1

Merkitys
2

Lähipalvelut voidaan määritellä aluetasolla asukkaille lähiympäristössä tarjottaviksi palveluiksi, joiden
piiriin on helppo hakeutua ja joita asukkaat tai ainakin osa heistä käyttää toistuvasti, usein päivittäin
(Kuopila ja Nieminen 2014). Lähipalvelut liittyvät kiinteästi yhdyskuntarakenteen kytkeytymistä sekä
rakenteen tiiviyttä ja sekoittuneisuutta koskeneeseen ilmastonäkökohtaan. Arvioidussa osayleis11

Kärkkäisen ym. (2019) maankäytön sektorien ilmastotoimia koskeneessa selvityksessä nostetaan esiin yhdyskuntarakenteen tiiviyden merkitys maankäytön muutoksen aiheuttamiin nettomääräisiin kasvihuonekaasupäästöihin.
Tiiviillä yhdyskuntarakenteella voidaan mahdollisesti vähentää – tai Saarenmaan tapauksessa lieventää – metsäkatoa
ja turvata metsien hiilinieluja (ks. luku 8.2). Hajautuva rakentaminen voi vähentää metsäpinta-alaa tiiviiseen
rakentamiseen verrattuna mm. laajemman tieverkostotarpeen vuoksi.
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kaavaehdotuksessa on määritelty ohjeellisten Saarenmaan lähipalvelujen pl-alue, jota kehitetään
elävänä ja viihtyisänä palvelukeskittymänä ja kävely-ympäristönä. Alueen julkisten ja yksityisten
palvelujen kehittymistä tukee Saarenmaalle mitoitettu asukasmäärä.
Kuten tiiviin ja toiminnoiltaan sekoittuneen rakenteen tapauksessa, tarkemman kaavasuunnittelun
tehtäväksi jää maksimoida lähipalveluihin liittyvät myönteiset maankäytön ilmastovaikutukset mm.
varmistamalla, että saarenmaalaisten arkimatkat ovat lyhyitä ja että suuri osa arjen toiminnoista on
saavutettavissa kaava-alueella jalan tai polkupyörällä. Jatkosuunnittelun ja -toteutuksen onnistumisen lisäksi epävarmuutta aiheuttaa se, kuinka paljon päivittäiset asiointimatkat hajaantuvat
Tampereen 2-kehätien valmistuttua sen tarjoamien hyvien kulkuyhteyksien vuoksi joko Tampereen
tai Kangasalan Lentolan suunnassa oleviin palvelukeskittymiin.

4.6. Jalankulku ja pyöräily [+++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Jalankulku ja pyöräily

Suuruus
+++

Varmuus
+1

Merkitys
2

Riittävän suuri käyttäjämäärä vahvistaa jalankulun ja pyöräilyn edistämistoimia ja auttaa kasvattamaan niiden kulkumuoto-osuutta. Tällainen kehitys on mahdollista Saarenmaan kaava-alueen rakentuessa ja asukasmäärän kasvaessa edellä mainituista tiiviin ja sekoittuneen yhdyskuntarakenteen
saavuttamiseen liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta. Uutta aluetta on mahdollista suunnitella
siten, että henkilöautoliikenteen matkaosuus pienenee jalankulun ja pyöräilyn eduksi erityisesti
lyhyillä matkoilla. Rakenteen tiiviys saattaa lisäksi kannustaa Saarenmaan asukkaita suurempiin
henkilöautojen käyttötapojen muutoksiin, kuten auton omistamisesta luopumiseen ja vaihtoehtoisten liikkumispalvelujen käytön lisäämiseen. Tällaisissa muutoksissa osayleiskaava on kuitenkin
korkeintaan mahdollistaja. Varsinaiset toimintaa muuttavat ratkaisut tehdään tarkemmassa suunnitteluvaiheessa ja loppujen lopuksi yksilötason valintoina.
Myös kävelyn ja pyöräilyn ympäristön ja reittiverkoston laatu lisää näiden kulkumuotojen houkuttelevuutta. Kävely-ympäristön laatu nostetaan esiin Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen ohjeellisten
lähipalvelujen alueella pl-alueella. Sen merkitys riippuu lähipalvelujen ja niiden vetovoiman
kehittymisestä Saarenmaalla. Asuntoalueilla A, asumisen ja elinkeinotoimintojen alueella ATP sekä
elinkeinojen ja asumisen alueilla TPA on kaavan mukaan kiinnitettävä huomiota tehokkaan pyöräilyn
ja kävelyn toimintaedellytyksiin. Osayleiskaavaehdotukseen on merkitty myös korkeatasoisen pitkänmatkan pyöräilyn pääreitistön tavoiteverkosto sekä kävelyn ja pyöräilyn reitit. Tarkemman
suunnittelun tehtäväksi jää määritellä jalankulun ja pyöräilyn reitit lyhyiksi, esteettömiksi, houkutteleviksi ja turvallisiksi sekä kiinnittää huomiota pyöräpysäköintiin. Lisäksi hyvän lähtökohdan Saarenmaan alueen pyöräreittien suunnittelulle ja toteutukselle tarjoavat Tampereen puolella jo olevat
reitistöt.

4.7. Joukkoliikenne [++(+)]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Joukkoliikenne

Suuruus
+ + (+)

Varmuus
-1

Merkitys
2

Saarenmaan osayleiskaavoitusvaiheessa luodaan hyvät lähtökohdat keskimääräistä nopeammalle
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvulle alueella ja sen synnyttämälle myönteiselle ilmastovaikutukselle. Arvioidun kaavaehdotuksen mukaan alueen rakentamista keskitetään kattaville joukkoliikenteen reiteille. Asuntoalueilla A, asumisen ja elinkeinotoimintojen alueella ATP, elinkeinojen ja
asumisen alueilla TPA tulee kaavamääräysten mukaan kiinnittää huomiota pyöräilyn ja kävelyn lisäksi
tehokkaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin. Lisäksi osayleiskaavaehdotus huomioi joukkoliikenteen kehityskäytävän.
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Saarenmaan sijainti seudullisen joukkoliikenneverkon lähellä, alueelle kaavailtu asukas- ja työpaikkamäärä sekä kaavan pitkän toteutusjänteen tarjoama joustavuus tukevat joukkoliikenteen positiivista kehitystä. Siitä huolimatta, että Saarenmaan sijainti mahdollistaa alkuvaiheessa alueen
kytkeytymisen seudulliseen joukkoliikenteeseen, vaikuttaa hieman epävarmalta, kuinka hyvin
ensimmäisessä kaava-alueen toteutusvaiheessa saadaan varmistettua rakennettavilla teollisuusalueilla hyvä joukkoliikennetarjonta sekä ylipäätänsä kehittämään alueella liikkumista muilla kulkumuodoilla kuin henkilöautolla. Onnistuessaan joukkoliikenneratkaisut yhdessä muiden kestävien
kulkumuotojen edellytysten vahvistamisen kanssa mahdollistavat jopa vahvasti autottomuuteen
houkuttelevan erittäin intensiivisen joukkoliikenteen asuin- ja työpaikka-alueen synnyn.
Joukkoliikenteen kasvihuonekaasupäästövähennysten suuruus riippuu paljolti siitä, miten sen
käyttäjiksi saadaan henkilöautoilijoita. Jos joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvu on poissa
kävelyn ja pyöräilyn osuuksista, muutos voi olla päästöjen kannalta negatiivinen. Palvelutasolla on
merkitystä ja siihen panostaminen erottaisi Saarenmaan keskimääräisistä ratkaisuista. Päästöt
riippuvat myös joukkoliikennevälineiden teknisestä kehityksestä ja erityisesti siitä, kuinka nopeasti
vähäpäästöisiä voimanlähteitä käyttävien bussien, etenkin sähköbussien, osuus kasvaa Saarenmaan
kaava-alueen toteutuessa. Osayleiskaavatasolla ei ole suoria välineitä vaikuttaa kumpaankaan näistä
tekijöistä.
Saarenmaan osayleiskaavaehdotus sisältää seudullisen raitiotien laajenemisvaihtoehdot ja pysäkkien
paikat. Saarenmaalla on mahdollista nostaa asuntoalueiden mitoitus seudullisen raitiotien Kangasalan Saarenmaan ratahaaran vaatimalle tasolle (Seuturatikka 2020). Tarkemman suunnittelun haasteeksi jää reittien ja tarjonnan kattavuuden varmistaminen, liityntäpysäköinnin tilavaraukset, pysäkkialueiden suunnittelu sekä pysäkeille johtavien reittien suunnittelu lyhyiksi, esteettömiksi ja houkutteleviksi. Merkittävää epävarmuutta tehokkaan ja joukkoliikennemuotona vetovoimaisen raideliikenneratkaisun toteutumiselle aiheuttaa raitiotielle tarpeeksi tiiviin kaupunkirakenteen puuttuminen
Tampereen puolella sekä Kauhakorvenkadun että Kehätien reittivaihtoehdoissa (Seuturatikka 2020).
Tässä työssä ei arvioida mahdollisten raitiotievaihtoehtojen toteuttamisen tai toteuttamatta jättämisen myönteisiä ja kielteisiä ilmastovaikutuksia, koska niistä tehdään aikanaan omat arviointinsa
raitiotien suunnittelun yhteydessä.

4.8. Tavaraliikenne [+]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Tavaraliikenne

Suuruus
+

Varmuus
-1

Merkitys
1

Saarenmaan kaava-alueen toteutuminen synnyttää kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavaa tavaraliikennettä. Arviointi kattaa Saarenmaan kaava-alueelle kaavaillun teollisuuden, toimistojen ja
palvelujen synnyttämän tavaraliikenteen tiekuljetukset. Tarkastelu ei sisällä suunnittelualueen kautta
kulkevan tavaraliikenteen vaikutustenarviointia eikä siinä ole myöskään mukana kotitalouksien
jakeluliikennettä tai muita koko ajan yleistyviä kotitalouksille suunnattuja logistiikkapalveluja.
Saarenmaan tavaraliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat suhteellisen merkittäviä, kun niitä verrataan muihin rakennetun ympäristön ja liikenteen aiheuttamiin energiaperäisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Palvelujen ja toimistojen tavaraliikenteen päästöt ovat perustilanteessa merkittävästi
suuremmat kuin teollisuuden päästöt kuten luvun 4.1 kuvan 8 liikenteen päästöjen kehityskuvaajasta
ilmenee.12 Samalla palvelujen ja teollisuuden tavarakuljetusten päästöt näyttäisivät olevan jo perusskenaariossa merkittävästi pienemmät kuin alueen asukkaiden liikkumisen päästöt, vaikka skenaa12

Saarenmaan kaava-alueen teollisuuden ja palvelujen synnyttämän tavaraliikenteen kasvihuonekaasupäästöt
lasketaan Ubigun ym. (2019a, luku 3.5 ja 2019b, luku 4) mukaisilla periaatteilla ja kertoimilla.
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riossa ei ole kunnolla huomioitu jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen potentiaalia Saarenmaan
alueella. Kuten edellä mainittiin, tavaraliikenteen tulokset ovat vain suuntaa antavia ja kokoluokkia
esiintuovia, sillä ne ovat erittäin herkkiä arviopohjaisille taustaoletuksille erityisesti kiinteistökohtaisten kuljetuskäyntien ja keskimääräisten kuljetusmatkojen osalta.
Logistiikan tehostamisen ja tavarakuljetuksista aiheutuvien päästöjen kannalta on hyvä, että Saarenmaan toimitila-alueet tulevat sijoittumaan sujuvien kulkuyhteyksien äärelle Tampereen 2-kehätielle
ja kytkeytyvät Tampereen puolella jo olemassa oleviin teollisuus- ja toimistoalueisiin. Kuljetusmatkojen osalta voi syntyä myös myönteisiä ilmastovaikutuksia, jos kaava-alueen elinkeinoalue
lähtee aidosti kytkeytymään Tampereen puolella oleviin teollisuuden ja palvelujen alueisiin. Nämä
tavaraliikenteeseen liittyvät keskivertoa myönteisemmät ilmastovaikutukset liittyvät vahvasti 2kehän toteutumiseen ja kuntarajan eri puolilla olevien yritysten ja toimialojen välisen logististen
synergiaetujen syntymiseen ja toteutumiseen. Näihin kaikkiin suurempaa ja pienempää epävarmuutta.

5. Energian tuotanto ja kulutus sekä rakentaminen
5.1. Seudun uudistuvan energian tuotannon ja kulutuksen tavoitekokonaisuus [++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Uudistuvan energian tuotannon ja kulutuksen tavoitteet

Suuruus
++

Varmuus
+1

Merkitys
2

Saarenmaan osayleiskaavaehdotus mahdollistaa taulun 4 mukaisten Tampereen
Taulu 4 Uudistuva energian tuotanto ja kulutus (tuotannon osuus)
kaupunkiseudun
ilmastotavoitteiden
Tampereen kaupunkiseudun energiajärjestelmä on kestävä.
energiantuotannon osuuksien toteutuUusiutuviin energialähteisiin pohjautuu 95 % lämmön ja sähkön
misen kaava-alueella. Saarenmaalla on
tuotannosta. Seutu on älykkäiden keskitettyjen ja hajautettujen
energiaratkaisujen edelläkävijä.
myös mahdollista päästä seudullisten tavoitteiden lämmöntuotantoa koskevaan
uusiutuvien energialähteiden13 osuustavoitteeseen (luku 5.2). Kaavaehdotus on myös linjassa energiaan liittyvien toiminnallisten tavoitteiden kanssa:
Tampereen kaupunkiseudulla kehitetään, kokeillaan ja otetaan käyttöön uudenlaisia älykkäitä
energian tuotannon, jakelun ja varastoinnin keskitettyjä ja hajautettuja ratkaisuja. Uusiutuvan
energian osuus nostetaan seudun kaukolämmön tuotannossa 95 prosenttiin vuoteen 2030
mennessä. Maakaasun käyttöä vähennetään kaikilla sektoreilla. Öljyn lämmityskäyttö pienenee
nykyisestä 90 prosenttia. Hukkalämmöt hyödynnetään. Kunnat mahdollistavat paikallisia hajautetun
energian tuotannon ratkaisuja ja kannustavat erityisesti aurinkoenergian ja biokaasun
hyödyntämiseen. Seudulliset neuvontapalvelut tarjoavat kunnissa tietoa energian pientuotannon ja
hybridiratkaisujen mahdollisuuksista.
Kaupunkiseudun kunnat asettavat yhdessä uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuutta
edistävät laatutasot. Niiden toteutuminen varmistetaan panostamalla systemaattiseen ja kannustavaan suunnittelun ohjaukseen, toteutuksen valvontaan ja käytön aikaisen kulutuksen älykkääseen
ohjaukseen. Tilojen joustavaa käyttöä ja muunneltavuutta lisätään. Materiaalien hiilijalanjälki ja elinkaarivaikutukset huomioidaan rakentamisessa. Kuntiin jalkautunut seudullinen neuvontapalvelu
tukee ja täydentää rakennusvalvontaa rakentajien ja korjaajien neuvonnassa.

13

Uusiutuvia energialähteitä ovat mm. aurinkoenergia, tuuli, vesivoima, lämpöpumppujen avulla eri lähteistä kerättävät
ilmaisenergiat, maan ytimen lämpöä hyödyntävä syväkaivo- tai geoenergia, puu- ja kasvuperäisillä polttoaineilla
tuotettu energia sekä biokaasu ja -diesel.
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Yleiskaavatason suunnittelulla on erittäin rajalliset keinot vaikuttaa Saarenmaan alueella tapahtuvaan
energiankulutukseen ja edelleen alueelle tulevien rakennusten rakentamis- ja käyttövaiheen ilmastovaikutusten pienentämiseen suoraan ohjaamiseen.

Päästöt (tn CO2-ekv/vuosi)

Arvioinnin yhteydessä on tehty kuvan 10
mukainen laskennallinen arvio SaarenTaulu 5 Uudistuva energian tuotanto ja kulutus (kulutuksen osuus)
maalle vaiheittain rakennettavien asuin-,
Uudis- ja korjausrakentaminen on kaupunkiseudun kunnissa
toimisto-, palvelu- ja teollisuusrakenenergiatehokasta ja laadukasta. Rakennusten energiatehokkuus on parantunut seudulla 25 % vuoteen 2030 mennessä.
nusten tilojen ja käyttöveden lämmiKunnat auttavat seudun asukkaita ja yrityksiä tekemään
tyksen, tilojen jäähdytyksen ja kiinteistökestäviä energiavalintoja. Sähkön kysyntä joustaa ja kulutuksen
sähkön kulutuksen aiheuttamista kasvikasvu on saatu pysäytettyä. Seutu on kuntien energiansäästöhuonekaasupäästöistä.14 Muihin Saarentyössä Suomen ykkönen.
maan yhdyskuntarakenteen synnyttämiin kasvihuonekaasupäästöihin verrattuna rakennusten energiankäytön päästöt ovat erittäin pienet kuten luvun 3.1 kuvasta 7 ilmeni.
Rakennusten tilojen ja käyttöveden lämmityksen pienet päästöt johtuvat oletetusta päästöttömästi
tuotetusta kaukolämmöstä ja kansallisen sähkön ominaispäästökertoimen pienenemisen myötä yhä
vähäpäästöisemmäksi muuttuvasta lämpöpumppulämmöstä (lisää myös luvussa 5.2).15
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50
40

30
20
10
0
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100
Lämmitys

Kiinteistösähkö

Jäähdytys

Kuva 10 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen rakennusten energiankäytön
kasvihuonekaasupäästöjen kehitys perusskenaariossa

5.2. Lämmön ja sähkön tuotanto kaava-alueella [++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Lämmön ja sähkön tuotanto kaava-alueella

Suuruus
++

Varmuus
+1

Merkitys
2

Alueen rakenteen tiiviys vaikuttaa siihen, millaisia energiantuotannon ratkaisuja alueella on kannattavaa ottaa käyttöön. Yhdyskuntarakenne vaikuttaa myös infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon
aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin. Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen yhdyskuntarakenne
14

15

Rakennusten tilojen ja käyttöveden lämmityksen, tilojen jäähdytyksen ja kiinteistösähkön käytön kasvihuonekaasupäästölaskelmat perustuvat samoihin menetelmiin ja perusoletuksiin kuin Ubigun ym. (2019a, luku 3.2 ja 2019b,
luku 4) laskelmat. Rakennusten energiankäytön laskennassa ei ole mukana teollisuuden tuotantotoiminnan tarvitsemaa lämpöä tai kylmää eikä teollisuuden tilojen jäähdytystä.
Arvioinnin perusskenaariossa kerrostalojen sekä teollisuus-, toimisto- ja palvelurakennusten oletetaan liittyvän
alueelliseen lämpöverkkoon. Rivitaloista 60 % lämpiää kaukolämmöllä loppuosan käyttäessä maa- tai muuta lämpöpumppuratkaisua. Pientaloista 90 % lämpiää lämpöpumpuilla ja loput 10 % ovat sähkölämmitteisiä. Jäähdytys
tuotetaan laskennallisen yksinkertaistuksen vuoksi sähköllä. Eri rakennustyyppien kerrosalan oletetaan kehittyvän
luvun 2.1 kuvan 4 mukaisesti.
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luo hyvät lähtökohdat tehokkaan keskitetyn energiaratkaisun toteutukselle. Osayleiskaava ei myöskään kaavana rajoita hajautettuja ratkaisuja. Kaavaehdotus mahdollistaa kaukolämmön, alueellisen
maalämmön, geolämmön tai muun keskitetyn järjestelmän vaatiman korkean aluetehokkuuden.
Saarenmaan teollisuusalueilla on mahdollista huomioida hukkalämmön talteenoton mahdollisuudet
joko sijoittamalla lämpöä tuottavat ja kuluttavat toiminnot vierekkäin tai sijoittamalla toiminta
alueellisen lämpöverkon lähelle.
Osayleiskaavatasolla on rajalliset suorat keinot vaikuttaa energiantuotantoratkaisujen toteutumiseen. Tämä aiheuttaa epävarmuutta energiantuotannon myönteisten ilmastovaikutusten toteutumiselle Saarenmaalla. Yleispiirteisessä suunnittelussa voidaan kuitenkin ennakoida keinoja, joilla
tarkempaa alue- ja kiinteistötason suunnittelua voidaan ohjata siten, että uusiutuvien energialähteiden käyttö ja mahdollinen energiavarastointi mahdollistuu parhaalla ja oikea-aikaisella tavalla.
Teknologiat kehittyvät jatkuvasti ja uusien ratkaisujen myötä voi ilmentyä myös uusia kaavasuunnittelussa huomioitavia tarpeita. Tämän vuoksi yleiskaavassa on mahdollista ohjata yleismääräyksellä kestävien energiamuotojen suosimista rakennuksissa ja suosittaa, että jatkosuunnittelussa selvitetään uusiutuvan energian tuotantopotentiaalia. Energiantuotantoon liittyvään maankäytön suunnitteluun tuo joustavuutta myös luvussa 4.2 mainittu joustava osayleiskaavan laadintatapa. Jatkossa energiantuotantoratkaisujen optimointi vaatii aktiivista yhteistyötä energiasektorin
toimijoiden kuten paikallisten energiayhtiöiden kanssa.
Kaukolämmön päästöttömyys määrittyy sen tuotannon energialähteiden perusteella. Arvioinnin
laskelmissa oletetaan, että Saarenmaalle rakennetaan oma erillinen lämpöverkkonsa, johon lämpö
tuotetaan päästöttömillä energialähteillä. Puu- ja muiden biopolttoaineiden lisäksi kaukolämmön
tuotannossa voidaan hyödyntää osayleiskaavan rajoittamatta mm. geolämpöä, hukkalämmönlähteitä
ja lämpöverkkoon yhdistettyjä aurinkolämpöratkaisuja. Mikäli oletettaisiin, että Saarenmaalle
rakennettava lämpöverkko yhdistettäisiin Tampereen kaukolämpöverkostoon, kaukolämmön
päästöjen suuruuteen vaikuttaisi tamperelaisen energiantuotannon energialähdejakauman kehitys ja
se, kuinka nopeasti tuotanto muuttuu Tampereella päästöttömämmäksi 2020- ja 2030-luvun aikana
(vrt. esim. TSL 2020). Arvioinnissa ei huomioida Saarenmaan energiajärjestelmävalintojen mahdollista laajempaa kaava-alueen ulkopuolella näkyvää systeemistä vaikutusta.
Maalämmön päästöt riippuvat lämpöpumppujen tarvitseman sähkön tuotannosta. Sähkömarkkinat
muuttuvat, kun energiantuotanto ja -kulutus uudistuvat ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Sähkön
käytön aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kehitys kääntää positiivisempaan suuntaan
arvioinnin tarkastelussakin käytetyn kansallisen päästökertoimen merkittävän pienenemisen takia.
Muita sähkömarkkinoiden muutosajureita ovat fossiilisten energianlähteiden ehtyminen ja teknologiset muutokset kuten älykkäät verkot ja edelleen niiden mahdollistama kysyntäjousto. Lisäksi
paikallisella tasolla sähkön ilmastovaikutuksia pienentää kiinteistö- ja korttelitasolla tuotetun
aurinkosähkön tuotanto ja paikallinen kulutus, joka vähentää verkosta ostettavan sähkön tarvetta.
Tarkempi kaavasuunnittelu ja rakentamisen ohjaus ovat tärkeässä roolissa Saarenmaallakin, kun
alueella mahdollistetaan ja edistetään aurinkosähköratkaisujen käyttöönottoa.

5.3. Rakennusten energiatehokkuus [±]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Rakennusten energiatehokkuus

Suuruus
±

Varmuus
+2

Merkitys
1

Osayleiskaavatasolla on erittäin vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa rakennusten energiatehokkuuteen. Kansallisen lainsäädännön ja määräysten asteittainen kiristyminen ohjaa Saarenmaan
alueen uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuden kehitystä. Siksi on hyvin todennäköistä,
että kaava-alueelle rakennettavat rakennukset vastaavat rakennushetken tiukkoja määräystasoja,
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ellei tarkemman kaavasuunnittelun ja rakentamisen aikaisen ohjaamisen avulla rakentajia saada
ohjattua ja kannustettua määräyksiä energiatehokkaampiin ratkaisuihin. Rakennusten energiatehokkuuden varmistamiseksi Saarenmaallakin korostuvat seudullisten ilmastotavoitteiden (TKS 2018)
mukaisesti rakentamisen laadun, rakennusten joustavan käytettävyyden ja riittävän yksinkertaisten
ratkaisujen lisääminen, neuvonta, asukkaiden ja yritysten kannustaminen

5.4. Talonrakentaminen [+]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Talonrakentaminen

Suuruus
+

Varmuus
-2

Merkitys
1

Rakentamisenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret. Rakennusmateriaaleihin sitoutuneiden
päästöjen merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun rakennusten energiatehokkuus parantuu ja
kiinteistötason uusituvan energian tuotanto lisääntyy. Näin suhteellisesti yhä suurempi osa päästöistä
syntyy rakentamiseen käytettävien tuotteiden valmistuksesta, rakennustyömaan toiminnoista ja
rakennusjätteiden käsittelystä. Rakennusten uusiutuvaan energian hyödyntämiseen liittyvät
tekniikka ja energiatehokkaammat rakenteet voivat myös lisätä rakentamiseen tarvittavien materiaalien välillisiä päästöjä.
Osayleiskaava mahdollistaa rakentamisen ja ohjaa rakentamisen sijoittumista, tehokkuutta ja
tyypittelyä. Lisäksi rakentamisen määrä vaikuttaa luonnollisesti siitä syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Saarenmaan rakentamisen päästöt eivät todennäköisesti tule olemaan sen suurempia tai
pienempiä kuin keskimäärin Kangasalla ja Tampereen seudulla vastaavalla rakentamisajankohdalla,
ellei alueella painoteta puurakentamista tai muutoin rakennusmateriaaleiltaan ja -tavoiltaan vähäpäästöisempää rakentamista. Saarenmaan kaava-alueen rakentamisen laajuuden vuoksi voi syntyä
skaalaetuja, jotka tehostavat työmaa-aikaista energian ja materiaalien käyttöä.
Päästöt (tn CO2-ekv/vuosi)

25000
20000
15000

10000
5000
0
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

Rakentaminen - pientalo

Rakentaminen - rivitalo

Rakentaminen - kerrostalo

Rakentaminen - toimistot

Rakentaminen - muut palvelurakennukset

Rakentaminen - teollisuusrakennukset

2080

2085

Kuva 11 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen rakentamisen kasvihuonekaasupäästöt
rakennustyypeittäin alueen oletetun toteutusjänteen aikana vuosina 2023–2084
Yllä oleva kuva 11 hahmottelee Saarenmaan kaava-alueen talonrakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä luvun 2.1 kuvan 4 rakentamisen vaiheistuksella ja määrillä. Mukana ovat rakentamisen energiaperäiset ja rakennustuotteiden välilliset päästöt. Rakentamisen päästöjen visuaalinen
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tarkastelu tuo esiin sen aiheuttamat ”hiilipiikit”.16 Laskelmat on vain kokoluokkia antavia ja niihin
liittyy monia yksinkertaistuksia ja epävarmuustekijöitä. Rakennusteollisuuden teknologiaratkaisut vaikuttavat mm. rakentamisen energiankäyttöön ja ennen kaikkea rakennusmateriaalien ja -tuotteiden
kuten betonin valmistuksen välillisiin päästöihin. Rakennusalan tulevalla kehityksellä voi olla hyvin
suuri vaikutus Saarenmaan alueen rakentamisvaiheen päästökehitykseen, jos rakennusteollisuuden
vähähiilisyystiekartan skenaarioihin (Klimscheffskij ym. 2020) on uskomista.
Päästöt (tn CO2-ekv/vuosi)
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Kuva 12 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen puurakentamisen kasvihuonekaasupäästöt
rakennustyypeittäin alueen oletetun toteutusjänteen aikana vuosina 2023–2084
Puurakenteiset talot aiheuttavat koko elinkaarensa aikana vähemmän ilmasto- ja ympäristöhaittoja
kuin vastaavat betonista, teräksestä tai tiilestä rakennetut talot (ks. esim. Heino 2019). Ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta puutalon paremmuus perustuu pienempiin valmistuksen aikaisiin
kasvihuonekaasupäästöihin sekä puun hiilen sitomiskykyyn ja varastoitumiseen rakenteeseen pitkäksi
aikaa (ks. esim. Heräjärvi 2020). Hiilen säilymisen näkökulmasta olisikin tärkeää, että mahdollisimman
suuri osa rakentamisessa käytettävästä materiaalista olisi puuta.17 Toisaalta samalla olisi myös huomioitava rakentamisessa käytettyjen sementtituotteiden karbonasoitumisen18 hiilinieluvaikutus.
Kuvassa 12 on vertailuksi hahmoteltu Saarenmaan kaava-alueen rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys olettaen, että kaikki rakentaminen on puurakentamista. Laskennan19 yksinkertaistuksista ja virheistä huolimatta ero on todennäköisesti merkittävä edellisen sivun kuvan 11 mukaiseen
16

17

18

19

Rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu menetelmien ja oletusten osalta Ubigun ym. (2019a, luku
3.3) ja Ubigu ym. (2019b, luku 4) laskentamalliin. Pientalojen rakentamisen aikaisten päästöjen osuus korostuu luvun
3.1 rakennustyyppijakaumaoletuksen ja laskennassa pientaloille käytetyn suhteellisen kertoimen vuoksi, joka on esim.
noin 2,5-kertaa suurempi kuin rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartan Laineen ym. (2020) taustalaskelmissa.
Hiilen sitominen puutuotteisiin poikkeaa hiilen sitomisesta puustoon ja maaperään siinä, että puutuotteiden
valmistusketjussa aiheutuu yleensä jonkin verran fossiilisen hiilen päästöjä. Esim. VTT:n (Vares ym. 2017) selvityksessä
laskettiin, että rakenneratkaisuista riippuen puukerrostalon sitoma hiilen määrä on kokoluokaltaan 0,10–0,30 tn CO2
yhtä rakennuksen bruttoneliömetriä kohti. Rakennusmateriaaleihin sitoutunut hiili vapautuu materiaalin polton tai
lahoamisen yhteydessä hiilidioksidina.
Karbonasoituessaan betoni sitoo kalsiumhydroksidin ja ilman hiilidioksidin välisessä reaktiossa hiilidioksidia. Ilmiö
sitoo noin 20–40 % betonin valmistuksessa kalkkikivestä irronneesta hiilidioksidista rakennuksen käyttöiän aikana ja
jopa 60–80 %, jos betoni uusiokäytetään murskattuna erilaisissa rakenteissa. Betonituotteiden karbonasoitumisen
suurimmat myönteiset ilmastovaikutukset ajoittuvat rakennuksen purkuvaiheeseen. (Koskela ym. 2011) Karbonasoitumisesta löytyy tietoa myös Betoni hiilinieluna -hankkeen nettisivuilta (CO2ncrete Solution 2020).
Kuvan 12 puurakentamisen rakentamisvaiheen kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa on hyödynnetty Ubigun ym.
(2019a,b) rakentamisen päästölaskentamallin lisäksi KEKO-mallin (2016) puurakentamisen kertoimia.
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tavanomaisen rakentamisen peruskehitykseen verrattuna etenkin, jos huomioidaan rakennusalan
tuleva kehitys ja puurakenteiden hiilivarasto.20 Vaikka osayleiskaavatasolla ei ole mielekästä lyödä
lukkoon rakentamisen valintoja, niin sillä voidaan ainakin suosittaa puurakentamisen ja muiden
vähähiilisten rakentamisratkaisujen selvittämistä.

5.5. Infrarakentaminen [–]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Infrarakentaminen

Suuruus
–

Varmuus
+1

Merkitys
1

Rakennetun ympäristön katujen ja teiden, yleisten alueiden, yhdyskuntateknisten verkostojen, viheralueiden ja muun infran rakentamisen kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat materiaalien valmistuksesta, kuljetuksista ja työmaatoiminnoista. Näistä merkittävimpiä ovat materiaalien valmistus ja maaja kiviaineiden kuljetukset. Hyödyntämällä mahdollisimman pitkälti jo olemassa olevia rakenteita ja
käyttämällä maarakentamisessa kierrätys- ja uusiomateriaaleja voidaan vähentää merkittävästi infrarakentamiseen liittyvää luonnonvarojen kulutusta sekä materiaalien ja kulutuksesta tuotannossa
syntyviä päästöjä. Parhaassa tapauksessa rakentamisessa syntyvät kaivumaat voidaan hyödyntää
suoraan samalla alueella tai sen lähistöllä.
Saarenmaan rakentamista ohjaavalla osayleiskaavaehdotuksella on välillisesti merkitystä kaavaalueelle infran rakentamisesta syntyviin kasvihuonekaasupäästömääriin. Yhdyskuntarakenteen
jäsentely vaikuttaa infran rakentamistarpeeseen ja sitä kautta rakentamisen ja ylläpitovaiheen
päästöihin. Osayleiskaava määrittää infrarakentamiselle siten reunaehtoja, mutta tarkemman
suunnittelun tehtäväksi jää mm. louhittavien ja kuljetettavien maamassojen minimointi ja uusio- tai
kierrätysmateriaalien käytön maksimointi kaava-alueella. Rakentamisvaiheen haitallisia vaikutuksia
voidaan yrittää osaltaan pienentää mm. toteutuksen ajoitusta tai maamassojen käsittelyä kuten
alueella hyödyntämistä tai uusio- ja kierrätysmateriaalien käyttöä koskevilla kaavasuosituksilla.
Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksesta syntyy laajuutensa vuoksi hyvin todennäköisesti keskimääräistä enemmän infrarakentamiseen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Voimakkaasti maastoa
muokkaavien suunnitelmien toteutuksessa joudutaan myös siirtämään suuria määriä maamassoja
maan tasoittamiseksi. Rakentamisen sijoittaminen kantavalle maaperälle on päästöiltään parempi
ratkaisu kuin rakentaminen alueelle, joka edellyttää pohjanvahvistustoimenpiteitä. Saarenmaa
vastannee rakennettavuudeltaan ja maaperän kantavuudeltaan keskimääräistä tilannetta Tampereen kaupunkiseudulla (ks. FCG 2017).
Etenkin kaava-alueen teollisuusalueiden rakentaminen edellyttänee joiltain osin huomattavaakin
maanmuokkausta samoin kuin alueen rinnalla rakentuva Tampereen 2-kehä ja mahdollinen
Tampereen seudullinen raitiotien Saarenmaan haaran rakennushanke. Liikenteen infran osalta tie- ja
katuverkkojen rakentamisvaiheen päästöjen suhteellinen painoarvo kasvaa tulevaisuudessa samalla
tavoin kuin talonrakennuksessa. Taustalla on ominaispäästöjen pienenemisen ja käyttövoimien
muutosten aiheuttama kulkuneuvojen energialähteiden päästöosuuden väheneminen.

6. Kuluttaminen ja tuotanto
6.1. Seudun resurssiviisaan kuluttamisen ja tuotannon tavoitekokonaisuus [++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Resurssiviisaan kuluttamisen ja tuotannon tavoitteet
20

Suuruus
++

Varmuus
-3
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Puurakentamisen hiilivarastohyödyt eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys kuten Seppälä ym. (2019) tuovat hiilineutraaliusselvityksessään esiin.
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Yksi Tampereen kaupunkiseudun ilmastotavoitteiden (TKS 2018) kokonaisuuksista liittyy seuraavan
sivun taulun 6 mukaisesti kuluttamisen ja tuotannon ilmastovaikutuksiin. Saarenmaan osayleiskaavan
peilataan seudullisten tavoitteiden osalta hiilijalanjälkitavoitteeseen luvussa 6.2. Luvussa 6.3
käsiteltävä Saarenmaan alueen suunnittelun yhteydessä esiin noussut resurssisymbioosit teollisuuspihoissa -ajattelu kytkeytyy seututavoitteiden resurssiviisausosaan ja myös löyhästi myös ilmastobisnekseen liittyvään tavoitteeseen. Jälkimmäisen osalta vahvat ja selkeät linjaukset voivat jatkossa
vahvistaa alueelle sijoittuvien yritysten sitoutumista ilmastomyötäisiin ja keskimääräistä vähäpäästöisempiin ratkaisuihin.

6.2. Asukkaiden hiilijalanjälki [+]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Asukkaiden hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki kuvaa asukkaan, yrityksen
tai muun toimijan toiminnasta vuoden
aikana syntyneiden kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Tarkastelussa ovat
mukana alueella tapahtuvien päästöjen
lisäksi alueella kulutettujen, mutta sen
ulkopuolella tuotettujen tavaroiden ja
palvelujen aiheuttamat välilliset päästöt
sekä alueella ulkopuolella tehtyjen
matkojen ja kuljetusten päästöt.

Suuruus
+

Varmuus
-3

Merkitys
1

Taulu 6 Resurssiviisas kuluttaminen ja tuotanto
Tampereen kaupunkiseudun asukkaiden hiilijalanjälki on
puolittunut nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Jakamistalous, kiertotalous ja elinkaariajattelu ovat kuluttamisessa ja
tuotannossa seudulla arkipäivää. Digitaalisilla ratkaisuilla
tuetaan kuntalaisten kestäviä valintoja. Kestävät ja resurssiviisaat hankinnat ovat kiinteä osa kuntien ilmastotyötä.
Tavoitteellinen ilmastotyö on yksi Tampereen kaupunkiseudun elinkeinotoiminnan vetovoimatekijä. Kunnat ovat
mahdollistaneet ja tukeneet palvelujen, teollisuuden ja maatalouden hiilineutraaleja ratkaisuja. Seutu on tunnettu älykkäiden ilmastoratkaisujen kehittäjä, valmistaja, kouluttaja ja
hyödyntäjä. Ilmastobisnes työllistää ja tuo tuloja kaupunkiseudulle.

Sitran 1,5 asteen elämäntavat -selvityksessä (Lettenmeier ym. 2019) pohditaan
tavoitteita ja vaihtoehtoja vähähiilisemmille elämäntavoille. Selvityksen mukaan
suomalaisten on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään radikaalisti. Saarenmaan kaava-alueen asuinrakentamisen aloittamisen aikoihin vuonna 2040 asukaskohtaisen hiilijalanjäljen pitäisi olla Sitran selvityksen laskelmien perusteella 1,4 tn CO2-ekv, kun se on
keskivertosuomalaisella nykyään 10,5 tn CO2-ekv. Näin suuri päästövähennystavoite tuo esiin
Kangasalan kaupungin ja myös kaavoituksen ratkaisujen roolia ilmastokestävien valintojen
mahdollistamisessa ja valintojen reunaehtojen määrittelyssä.21
Kaavoituksella ei ole käytännössä suoria keinoja vaikuttaa suunnittelualueen asukkaiden, yritysten ja
muiden toimijoiden kuluttamisen ja tuotannon välillisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Tästä huolimatta osayleiskaavatasonkin ratkaisuilla luodaan välillisesti pohjaa ja mahdollistetaan ilmastokestävämpiä yksilö- ja yritystason kulutus- ja tuotantovalintoja maankäyttöön liittyvillä rakentamisen,
energiantuotantovalintojen ja liikkumisen osa-alueilla. Tällaisia välillisiä vaikutuksia voi olla
21

Jos oletetaan, että keskivertosuomalaisen elintarvikkeille, asumiselle, liikkumiselle, kodin kulutustavaroille ja vapaaajanpalveluille jakautuvan hiilijalanjäljen rakenne pysyy seuraavat 20 vuotta samana kuin nykyinen jalanjälki (Lettenmeier ym. 2019, kuva 5). Lisäksi oletetaan, ettei Kangasalan kaupunki voi vaikuttaa asukkaiden elintarvikkeiden
käyttöön ja tavaroiden hankintaan eikä asukkaiden lento- ja laivamatkoihin sekä ulkomaan matkojen kulutukseen.
Tällöin kaupungin vaikuttamisen piiriin jäisi 6,8 tn CO2-ekv eli 65 % nykyisestä hiilijalanjäljestä. Jos vuodelle 2040
määritelty asukaskohtainen tavoite on Saarenmaalla 1,4 tn CO2-ekv ja jos oletetaan Sitran vähähiilisten elämäntapavaihtoehtojen mukaiset vaikutukset hiilijalanjälkeen (Lettenmeier ym. 2019, taulukko 3), kaupungin hiilijalanjälkiosuudeksi olisi vuonna 2040 noin 0,7 tn CO2-ekv.
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osayleiskaavaehdotuksen määräysluonnoksessa mainittu tavoite edistää yhteisöllisyyttä ja
jakamistaloutta Saarenmaalla. Onnistuessaan kaava-alueen ratkaisut tukevat alueen asukkaiden ja
yritysten hiilijalanjäljen pienentämistä. Epäsuorien vaikutuskanavien ja lopulta yksilö- ja yritystason
valinnoista riippuvuuden vuoksi kaavoituksen kulutuksen ja tuotannon ilmastovaikutukset ovat
korkeintaan pienet ja erittäin epävarmat.

6.3. Kiertotalous ja jätteiden käsittely [++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Kiertotalous ja jätevesien käsittely

Suuruus
++

Varmuus
-2

Merkitys
1

Saarenmaan kaava-alueelle kaavaillaan seudullisesti merkittävää uutta elinkeinoaluetta. Kangasalan
kaupungin strategisessa yleiskaavassa Ruskon ja Saarenmaan alue on huomioitu teknologiaan ja
teollisuuteen tukeutuvana kehittyvänä alueena (Kangasala 2017). Osayleiskaavaehdotuksen määräysluonnosten mukaan tavoitteena on erilaisia resurssisymbiooseja edistäviä ratkaisuja sekä asuinettä työpaikka-alueilla. Maankäytölliset ratkaisut voivat tukea Saarenmaalla ja läheisyydessä olevien
teollisuusyritysten keskinäisen teollisen symbioosin kehittymistä ja siitä aiheutuvaa keskimääräistä
pienempää yritysten raaka-aineiden sekä väli- ja lopputuotteiden kuljetustarvetta. Tällaisten
ilmastohyötyjen syntyyn liittyy erittäin merkittävää epävarmuutta, tarkemman suunnittelutyön
tarvetta ja ennen kaikkea yritystason päätöksiä. Maankäytön suunnittelun ja toteutuksen osalta
kiertotalous kytkeytyy uudella rakennusalueella myös infra- ja talonrakentamisesta syntyvien maamassojen hallintaan (ks. luku 5.5).
Osayleiskaavalla ei voida juurikaan vaikuttaa varsinaiseen alueella syntyvän jätteen määrään, laatuun
ja käsittelyyn. Saarenmaan kaava-alueen sijoittuminen vaikuttaa jätteiden ja jätevesien kuljetusmatkoihin ja siirtoverkkojen pituuksiin sekä mahdollistaa erilaiset paikalliset keskitetyt keräys- ja
käsittelyratkaisut. Tarkemmassa suunnittelussa voidaan ottaa huomioon jätehuollon tehostaminen
sijoittamalla jätejakeiden kokoamiseen, lajitteluun, varastointiin ja käsittelyyn varattavat alueet siten,
että keräily-, kuljetus- ja siirtomatkat voidaan minimoida. Jätehuollon kaltaisen teknisenhuollon
osalta on varmistettava, että sen toiminta ei häiriinny ilmastonmuutoksen etenemisen mukaan
tuomista olosuhteiden tai sään ääri-ilmiöiden muutoksista (ks. luku 7).

7. Sopeutuminen ja varautuminen
7.1. Seudun sopeutuvan kaupunkiseudun tavoitekokonaisuus [++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Sopeutuvan kaupunkiseudun tavoitteet

Suuruus
++

Varmuus
+2

Merkitys
Ei arviota

Ilmastonmuutos on globaali ilmiö, jonka vaikutukset koetaan ja niihin sopeudutaan paikallisella
tasolla. Kangasalla muutos tapahtunee samansuuntaisesti kuin eteläisessä-Suomessa yleensä. Lämpötila nousee maassamme tulevaisuudessa enemmän ja nopeammin kuin maapallolla keskimäärin.
Talvet lämpenevät enemmän kuin kesät. Kuumat päivät yleistyvät ja hellejaksot pitenevät. Kireät
pakkaset vähenevät. Samalla lämpötilan vaihtelu pakkasen ja suojasään välillä lisääntyy. Talvet
muuttuvat pilvisemmiksi. Luminen vuodenaika lyhenee, lumettomat talvet yleistyvät ja routa
vähenee. Sademäärien arvioidaan kasvavan etenkin talvisin. Rankkasateet voimistuvat ja yleistyvät.
Keskimääräisissä tuulennopeuksissa ei ole odotettavissa juurikaan muutoksia. Ilmastonmuutos tulee
jatkossa aiheuttamaan yhä enemmän äärevöityviä olosuhteita. (Ilmasto-opas 2017) Kaikki sääriskit
eivät kosketa Saarenmaan osayleiskaava-aluetta ja sinne sijoittuvia toimintoja. Esimerkiksi vesistötulvan riski on alueella minimaalinen.

Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arviointi

Sopeutuminen ja varautuminen

26

Tampereen kaupunkiseudun ilmastotavoitteet koskevat myös ilmastonmuuTaulu 7 Sopeutuva kaupunkiseutu
tokseen sopeutumista ja varautumista.
Ilmastonmuutoksen riskit on tunnistettu Tampereen kaupunkiSeuraavan sivun taulun 7 tavoitteet
seudulla. Kunnat ja niiden toimialat sopeutuvat suunnitelmallikattavat toimenpiteet, joilla varaudutaan
sesti muuttuvien ilmasto-olosuhteiden vaikutuksiin. Seudun
asukkaat ja yritykset tiedostavat ilmastonmuutoksen vaikuja mukaudutaan ilmastonmuutoksen
tukset ja osaavat varautua niihin.
vaikutuksiin, mutta myös hyödytään
niistä. Tavoitteiden kuvauksessa nostetaan erityisesti esiin se, että sääolosuhteiden muutoksiin ja sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen varaudutaan yhdyskuntasuunnittelussa,
jossa päätösten vaikutukset ulottuvat vähintään kymmenien, jopa satojen vuosien päähän (TKS 2018).
Muutokset ja ääri-ilmiöt on otettava huomioon koko prosessissa alueiden käytön suunnittelusta
rakennusten sijoitteluun ja rakentamiseen asti. Suomen olosuhteissa infran kestävyys eri
vuodenaikojen olosuhteissa on erityinen haaste, jota ilmaston lämpeneminen ja sään ääri-ilmiöiden
lisääntyminen edelleen lisää.
Ilmastonmuutoksen tärkeimmät suorat vaikutukset rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät maaperän ominaisuuksien kuten routaantumisen ja maan vesipitoisuuden muutoksiin sekä tulvavaaraalueiden muuttumiseen. Rakennusten ulkoverhoilu kuormittuu kosteudesta ja tuulesta huomattavasti nykyistä enemmän. Vaikka talvien lämpenemisestä voi olla rakentajille hyötyäkin, kokonaisuudessaan ilmastonmuutoksen vaikutukset pikemminkin lisäävät rakentamisen vaatimuksia ja
rakennusten ylläpidon tarvetta kuin vähentävät niitä. (Ilmasto-opas 2020) Rakennuksiin vaikuttavat
ilmasto-olosuhteiden muutokset huomioidaan uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelussa,
ohjauksessa, toteutuksessa ja rakennusten elinkaaren aikaisessa kunnossapidossa ja hoidossa. Siksi
suurin osa Saarenmaan alueen varsinaisesta sopeutumisesta ja varautumisesta ulottuu osayleiskaavatarkastelua tarkempaan jatkosuunnittelun ja alueen toteutuksen vastuulle. Ilmastonmuutoksen
vaikutukset on kuitenkin helpompi huomioida Saarenmaan kaltaisen uuden alueen suunnittelussa ja
rakentamisessa kuin olemassa olevassa rakenteessa.

7.2. Ilmastoriskien tunnistaminen [±]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Ilmastoriskien tunnistaminen

Suuruus
±

Varmuus
-1

Merkitys
Ei arviota

Ilmastonmuutos vaikuttaa sääilmiöiden esiintymistiheyteen, voimakkuuteen ja ajoitukseen. Ne
lisäävät suorien ja välillisten vaikutuskanavien kautta riskejä, jotka liittyvät asukkaiden, elinkeinoelämän ja kaupungin toimintaan Saarenmaan alueella. Ennakoivalla maankäytön suunnittelulla
voidaan osaltaan sopeutua ja varautua äkillisesti ilmenevien ääriolosuhteiden ja pitkän aikavälin
seurauksiin sekä niiden yhdistelmiin vaikutuksiin. Varsinaista ilmastoriskianalyysia ei Saarenmaan
kaava-alueesta ole vielä tehty.
Sää- ja ilmastoriskien hallinta voidaan yhdistää osaksi Saarenmaan kaava-alueen normaalia suunnitteluprosessia ja yhdyskuntasuunnittelun riskienhallinnan toimintamalleja. Vaikutuksille erityisen
herkät väestöryhmät ja tärkeät toiminnot ja rakenteet tulee pyrkiä suojaamaan ilmastoriskien
vaikutuksilta. Tässä vaiheessa ei ole kuitenkaan vielä tiedossa, miten paljon alueelle sijoittuu
muuttuville sääolosuhteille alttiita väestöryhmiä kuten ikäihmisiä.
Saarenmaalle rakennettaviin kiinteistöihin ja yhdyskuntateknisen huollon infran toimintaan vaikuttavat ilmasto-olosuhteiden muutokset tulee huomioida tarkemmassa suunnittelussa, ohjauksessa ja
toteutuksessa. Lisäksi kaava-alueeseen kytkeytyviin liikenneinfrahankkeisiin liittyvät ilmastonmuutosten vaikutusten riskit ja niihin varautumisen näkökulmat on syytä huomioida Tampereen 2Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arviointi
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kehätien ja mahdollisen Tampereen seudullisen raitiotien Saarenmaan haaran suunnittelussa.
Jatkossa mahdollisesti tehtävällä ilmastoriskien systemaattisella tunnistamisella ja hallinnalla olisi
sopeutumisen ja varautumisen näkökulmasta vähintäänkin myönteinen, joskin kokonaisuuden
kannalta pieni ilmastovaikutus. Vaikutukseen liittyy jonkin verran epävarmuutta, lähinnä riskitarkastelun toteutumisen näkökulmasta.

7.3. Viherrakenteet [+]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Viherrakenteet

Suuruus
+

Varmuus
+1

Merkitys
Ei arviota

Viherrakenne lisää rakennetun ympäristön ilmastokestävyyttä. Saarenmaan osayleiskaava-alueen
luonnonmukaiseksi jäävät alueet edistävät yhdessä puistojen ja muiden alueelle rakennettujen
viherrakenteiden kanssa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista alueella. Kasvipeitteiset
alueet ja maaperä vaikuttavat veden kiertoon ja sitä kautta mahdollisiin hulevesitulviin. Puut ja muu
kookas kasvillisuus ohjaavat ja suuntaavat ilmavirtoja sekä suojaavat yhdyskuntaa esim. voimakkailta
tuulilta. Laajemmat metsäalueet tasaavat alueellisia lämpötiloja ja viilentävät rakennetun ympäristön
lämpösaarekkeita. Viherrakenteen kasvillisuus ja maaperä sitoo myös hiilidioksidia ja toimii näin
hiilinieluna ja -varastona. Saarenmaan kaava-alueella ja sen ympärillä olevat viheralueet lisäävät myös
kaupunkitilan viihtyisyyttä, joka puolestaan voi välillisesti vaikuttaa vapaa-ajan liikkumistarpeen vähenemisen kautta saarenmaalaisten liikenteen päästöihin (ks. myös lukujen 4.4 ja 4.5 ilmastonäkökulmat).
Sopeutumisen ja varautumisen näkökulmasta on turvattava mahdollisimman laaja viheralueverkosto
sekä ylläpitää viilentävää, vettä haihduttavaa ja hulevesien imeytymistä edistävää viherrakennetta ja
huomioida hulevesitulvien riskipaikat ja tulvimistila (hulevesistä lisää seuraavassa luvussa).
Saarenmaan viheralueet kytkeytyvät osaksi seudullista viherverkkokokonaisuutta (TKS 2019). Osayleiskaavaehdotus painottaa virkistysalueiden, lähivirkistysalueiden ja suojaviheralueiden ominaisuuksia ekologisen verkoston osana. Riittävän isot ja monipuoliset metsäalueet ovat vastustuskykyisempiä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomille kielteisille vaikutuksille kuten esimerkiksi
myrsky- ja tuholaisvahingoille.
Osayleiskaava on tärkeä keino huolehtia Saarenmaan kaava-alueelle jäävän viheralueverkoston
yhtenäisyydestä; tarkempi suunnittelu tapahtuu asemakaavatasolla. Kaavaehdotus ja sen määräykset
näyttäisivät takaavan ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen näkökulmasta tarpeeksi
laajojen ja yhtenäisten viheralueiden ja -verkostojen säilymisen kaava-alueella siitäkin huolimatta,
että rakennettavien alueet vähentävät merkittävästi metsä- ja muita luonnonalueita kaava-alueelta
(nielunäkökulmasta lisää luvussa 8). Viherrakenteen lisääntymistä voitaisiin edistää yleismääräyksillä,
jotka koskisivat esim. kasvillisuuspintoja ja sadevesiä viivyttäviä ratkaisuja tonttitasolla mittaroivaa
viherkerrointa- tai -tehokkuutta (ks. Vantaa 2020 ja Tampere 2019) tai monipuolisesti ilmastohyödyllisiä viherkattoja eli kokonaan tai osittain kasvualustalla ja kasvillisuudella peitettäviä kattoja
(esim. Mononen 2019).

7.4. Hulevedet [+++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Hulevedet
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Suuri osa Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen kaava-alueen hulevesistä johtuu tällä hetkellä Lorunkorvenojaa pitkin vedenhankinnan kannalta tärkeään Roineeseen (Paavilainen ja Zacheus 2018).
Alueen maankäytön muutos tulee vaikuttamaan merkittävästi hulevesien määrään ja laatuun. Hule-
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vesiin tulee kiinnittää erityistä huomiota päällystettäessä maaperää läpäisemättömällä materiaaleilla
kuten asfaltilla tai betonilla.
Saarenmaan kaava-alueen kaltaisen uuden alueen toteutuksessa voidaan huomioida olemassa olevaa
rakennetta paremmin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat kapasiteetti- ja teknisten ratkaisujen
muutokset ja niiden hulevesijärjestelmään aiheutuvat riskit. Osayleiskaavaehdotuksessa on hulevesiä
koskeva ohjeistus asemakaavatasolla tehtävästä tarkemmasta hulevesien hallintasuunnitelmasta.
Hulevesimerkinnöillä varaudutaan rankkasateiden aiheuttamaan tulvimiseen osoittamalla sellaiset
kohdat, joissa voidaan viivyttää merkittäviä määriä hulevesiä ja joille ei enää asemakaavavaiheessa
löydy välttämättä tilaa. Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksessa on määritelty ohjeelliset hulevesireitit, hulevesien viivytysalueen rajaukset ja kiinteistökohtaiset huleveden hallinta (hulevesialtaat)
sekä niiden mitoitus. Nämä kaikki tarkentuvat edelleen asemakaavatasolla.

7.5. Lämpösaarekeilmiö [++]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Lämpösaarekeilmiö
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Lämpösaareke syntyy, kun rakennetulla alueella on ympäröiviä alueita korkeampi lämpötila, joka voi
johtua mm. rakennusten, liikenteen ja teollisuuden tuottamasta hukkalämmöstä tai rakenteisiin
varastoituneen auringonsäteilyn vapautumisesta lämpönä (Ilmasto-opas 2014) Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen määräysten mukaan laajoilla alueilla ja elinkeinoalueilla on huomioitava
lämpösaarekeilmiö osoittamalla alueelle riittävästi lämpötiloja tasaavaa kasvillisuutta.
Yhdyskuntarakenteen lomaan sijoitetut viheralueet tasaavat lämpötiloja kesäisin ja muodostavat
varjostusta kuumuutta vastaan. Viihtyisää pienilmastoa voidaan edistää myös mm. rakennusten ja
viherrakenteiden sijoittelulla tuulisuuden vähentämiseksi, luomalla suojaisia ulkoalueita ja jättämällä
riittävästi tilaa viheralueille. Myös laajemmat metsäalueet tasaavat alueellisia lämpötiloja ja
viilentävät rakennetun ympäristön lämpösaarekkeita. Näiden kaikkien tekijöiden edistäminen
suunnittelussa ja alueen toteutuksessa on helpompaa huomioida Saarenmaan kaltaisella uudella
rakennusalueella kuin jo olemassa olevassa rakennetussa ympäristössä.

8. Ilmastotyö ja hiilinielut
8.1. Seudun kehittyvän ilmastotyön tavoitekokonaisuus [– –]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Kehittyvän ilmastotyön tavoitteet
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Tampereen kaupunkiseudun ilmastotavoitteiden kehittyvän ilmastotyön osuudessa tuodaan esiin
muihin tavoitekokonaisuuksiin sisäänkirjoitettu seudun kuntien yhteistyö ja keskinäinen taakanjako
yhteisesti visioidun hiilineutraaliustilan saavuttamiseksi. Taulussa 8 esitellyn tavoitteen mukaan kukin
seudun kunta asettaa omat tavoitteensa ja vie seudullisia tavoitteita eteenpäin omin keinoin ja omien
mahdollisuuksien puitteissa.
Tavoite painottaa kuntien vastuutta siitä, että niissä ei lukkiuduta ilmastomielessä epäoptimaalisiin
tai peräti vääriin ratkaisuihin. Sama painotus löytyy maankäytön ja liikenteen toiminnallisissa
tavoitteissa (luku 4.1). Tiukasta tulkittuna linjaus merkitsisi, että Saarenmaan kaltainen suurelta osin
metsäalueille sijoittuva uudisrakentamiskohde pitäisi jättää toteuttamatta. Käytännössä tulkinta ei
voi olla näin jyrkkä. Kyse on enemmänkin siitä, että ilmastonäkökulma huomioidaan kaikessa kunnan
päätöksenteossa ja edelleen niiden toteutuksessa. Tämä tarkoittaisi Saarenmaan osayleiskaavan
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Taulu 8 Kehittyvä ilmastotyö
Hiilineutraali Tampereen kaupunkiseutu on saavutettu seudun
kuntien yhteistyönä. Kukin kunta on aktiivisesti pienentänyt
resurssiensa puitteissa alueellaan syntyviä päästöjä. Ratkaisuja,
jotka vaikeuttavat merkittävästi päästövähennystavoitteiden
saavuttamista, ei enää tehdä. Kunnat ylläpitävät, säilyttävät ja
lisäävät alueensa hiilinieluja. Päästöt, joita ei pystytä
vähentämään tai sitomaan, kompensoidaan.

Yleiskaavatasolla tehdään yhdyskuntarakenteen ja liikkumiseen lisäksi viherrakenteen perusratkaisut. Kaava vaikuttaa alueen hiilinielujen ja -varastojen
määrään osoittamalla, kuinka paljon
metsä- ja muita viheralueita otetaan rakentamisen piiriin. Saarenmaan osayleiskaavaehdotus ei toteuta Tampereen kaupunkiseudun hiilinielutavoitteita, sillä alueen toteutus tulee poistamaan metsänieluja Kangasalta. Hiilinielukato on
merkittävin, ristiriitaisin ja kielteisin kaava-alueesta aiheutuva ilmastovaikutus. Kehittyvän ilmastotyön seututavoitteiden mukaan pyrkimys pitäisi olla kuntatasolla ylläpitää, säilyttää ja lisätä kunnan
alueen hiilinieluja. Toisaalta seudullisissa ilmastotavoitteissa ei varsinaisesti estetä metsäisten
alueiden käyttöä, kuten toiminnallista tavoitteista ilmenee:
Maankäytön suunnittelulla ja viheralueiden hoidolla vahvistetaan rakennettavien alueiden
hiilinielujen säilyminen ja lisääminen. Kaavoituksessa ja rakentamisessa huomioidaan toimenpiteiden
vaikutukset puuston, kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastoihin. Metsien ja peltojen
hiilinieluominaisuuksia vahvistetaan. Hiilinielujen seurantaa kehitetään yhdessä muiden toimijoiden
kanssa. Hiilivarastoja kasvattavaa puurakentamista lisätään.

Ihmisen toiminnasta suoraan aiheutuvat hiilivarastojen muutokset sisältyvät maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden LULUCF-sektoriin. Se jaetaan Suomessa metsämaihin, viljelysmaihin, ruohikkoalueisiin, kosteikkoihin ja rakennettuihin alueisiin. Mukana ovat myös puutuotteiden
hiilivarastojen muutokset sekä maastopalojen ja metsien kulotuksen, metsien lannoituksen,
ojitettujen metsäalueiden ja turvetuotantoalueiden nettopäästöt.22 Laskenta huomioi hiilen varastojen muutokset maanpäällisessä ja maanalaisessa kasvibiomassassa, kuolleessa puuaineksessa,
karikkeessa ja maaperässä.
Hiilinielukysymystä käsitellään tarkemmin seuraavassa metsien hiilinieluja ja -varastoja käsittelevässä
ympäristönäkökohtaluvussa 8.2 Yllä olevissa toiminnallisissa tavoitteissa mainittua puurakentamista
tarkastellaan myös talonrakentamisen yhteydessä luvussa 5.4.

8.2. Metsien hiilinielu ja -varasto [– – (–)]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Metsien hiilinielu ja -varasto

Suuruus
– –(–)

Varmuus
-1

Merkitys
3

Saarenmaan kaava-alue muodostuu pääosin pienipiirteisestä metsästä. Metsien ikärakenne vaihtelee
hakkuualueista ja taimikoista nuoriin talousmetsiin ja vanhempiin metsäalueisiin. Suuri osa on talousmetsää. Metsät ovat suurimmalta osin kuusivaltaisia tuoreita kangasmetsiä ja lehtomaisia kangasmetsiä. Luontoselvityksen (Uljas 2018) mukaan merkittävimmät luontoarvot ovat kaava-alueen
pohjois- ja itäosissa, joissa luontotyypit ovat monimuotoisempia kuin alueen karummissa keski- ja
eteläosissa.
Metsien puuston hiilinielu riippuu puuston kasvun ja poistuman kehityksestä. Nielu on sitä suurempi,
mitä suurempi on puuston kasvun ja hakkuupoistuman välinen erotus. Luonnonpoistuma pienentää
22

Luonnollisiin prosesseihin kuuluvia päästölähteet ja -nielut kuten suot ja vesistöt eivät sisälly LULUCF-sektoriin, sillä
ne kuuluvat globaaliin ilmastojärjestelmään.
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puuston hiilinielua. Metsien hiilinieluun vaikuttaa myös maaperän hiilitase, jota kasvattaa maaperään
tuleva kuollut puu, hakkuutähteet ja karike ja jota pienentää maahengitys ja puunkorjuu.

Päästöt ja nielut (tn CO2-ekv/vuosi)

Arvioinnin yhteydessä on laskettu Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen rakennettavien alueiden
metsien hiilinielut ja -varastot vuosina 2023–2100. Kuvassa 13 on esitetty Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen rakennettavien alueiden puustosta ja maaperästä muodostuvan metsänielun karkea
kehitys vuosien 2023 ja 2100 välisenä aikana, jos alue säilyisi rakentamattomana nykytilassa ja jos
hakkuumäärät pysyisivät keskimääräisellä Pirkanmaalla 2010-luvulla vallinneella tasolla.23 Laskennassa ei ole mukana kaavaehdotuksen viher-, virkistys- ja suojelualueita eikä erityisalueita kuten
selvitysaluetta. Rakennettavaksi suunniteltujen alueiden metsien puuston nettonielu olisi rakentamisen aloitusvuonna 2023 arviolta -1 100 tn CO2-ekv 24 ja puustoon varastoituneen hiilen määrän
arvion ollessa kokoluokaltaan 89 000 tn CO2-ekv.
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Kuva 13 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen rakennettavan alueen
metsähiilinielun kehitys nykyisen tilanteen jatkuessa
Pääosin metsäisen Saarenmaan alueen muuttaminen rakentamiskäyttöön vähentää Kangasalan
kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun hiilinielua. Seuraavan sivun kuvasta 14 ilmenee, kuinka
suuri merkitys metsien nielun muutoksella on kaava-alueen päästöjen ja nielujen taseelle, jos
vertailukohtana olisi nykyisen metsäalueiden vaiheittain menetys rakentamisen tieltä.25 Kuva 15
puolestaan havainnollistaa vaiheittain tapahtuvan metsäkadon myötä alueen puuston hiilivaraston
muuntumista erilaisiksi puutuotteiksi ja energiahyödyntämisen kautta ilmaan suoraan vapautuvaksi
hiilidioksidiksi. Molempiin kuviin on hahmoteltu menetetystä hiilinielusta aiheutuva myös hypoteettinen kasvihuonekaasupäästöjen lisäys, joka olisi vuosittain ”hyvitettävä” joko alueen kulutuksen
23

24
25

Metsien hiilitase lasketaan kasvillisuuteen ja maaperään varastoituneen hiilen muutosten avulla. Menetelmät
perustuvat Suomen kasvihuonekaasuinventaarion (Tilastokeskus 2020) linjauksiin. Puuston nieluvaikutus saadaan
vähentämällä puuston vuosikasvusta hakkuiden aiheuttama poistuma. Metsätalousmaan metsä-, kitu- ja joutomaaluokittelu, maaperän turve- ja kivennäismaaluokittelu, ojitustilanne, vallitsevat puulajit ja puuston kehitysluokat
määritellään puustohilojen avulla Suomen metsäkeskuksen (2020) paikkatietoaineistolla. Puuston kasvu arvioidaan
Luonnonvarakeskuksen metsävaratilastojen pohjalta keskiarvoina. Puuston, hakkuun ja luonnonpoistuman hiilensidonta määritellään BEF-kasvukertoimilla. Hakkuiden ja muun poistuman osuuden arvioidaan karkeasti olevan 50 %
ja 7,5 % puuston kasvusta. Metsämaaperän käytetään kansallisen päästöinventaarion SOM- ja DOM-kertoimia.
Metsien lannoitus jätetään laskelmissa huomioimatta.
Poistumat eli nielut ilmaistaan kasvihuonekaasupäästöjen ja -nielujen taseessa negatiivisina lukuina.
Luvuissa on mukana myös Tampereen 2-kehätien rakentaminen tarvitseman 30 hehtaarin suuruisen metsäalueen
(Pirkanmaan ELY-keskus 2020) aiheuttama metsänielun häviäminen, jonka kokoluokka on noin 70–80 tn CO2-ekv.
Määrä vastaa pyöreästi 5 % Saarenmaan rakennettavan alueen hiilinielusta vuoden 2023 lähtötilanteessa.
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Päästöt ja nielut (tn CO2-ekv/vuosi)

ja tuotannon päästövähennyksillä, uudella viherrakenteella tai muulla tavoin kompensoimalla26.
Kuvasta 14 ilmenee, että energiantuotannon ja liikenteen muuttuessa yhä päästöttömäksi, menetettyjen27 nielujen ”hyvitys” muuttuu yhdyskuntarakenteeseen liittyvillä keinoilla käytännössä mahdottomaksi. Maankäyttö ei saisi aiheuttaa merkittävää metsäkatoa. Kehityksen tulisi olla nieluja ja
metsäalaa lisäävää, mikäli asetettuihin ilmastotavoitteisiin aiotaan päästä kuntatasolla, seudullisesti,
kansallisesti ja globaalisti.
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Kuva 14 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen rakennettavan alueen
kasvihuonekaasupäästöjen ja metsien hiilinielujen kehitys vuosina 2023–2100
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Kuva 15 Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen rakennettavan alueen
metsien hiilinielujen kehitys ja hiilivarastojen muutos vuosina 2023–2100

26

27

Päästökompensaatio on vapaaehtoinen hyvitys, joka suoritetaan korvauksena omasta toiminnasta aiheutuneista
negatiivisista ilmastovaikutuksista. Sen avulla mahdollistetaan muualla tehtäviä toimenpiteitä, joilla vähennetään
kasvihuonekaasupäästöjä tai lisätään niitä sitovia nieluja. Ajatuksena on, että jokainen vähennetty päästömäärä on
ilmastolle yhtä arvokas riippumatta siitä, miten ja missä vähennys toteutetaan.
Menettävän metsähiilinielun määrittely on käytännössä erittäin haastavaa ja vaatii mm. olettamuksia siitä, miten
poistunut metsäala ja sen puusto kehittyisi tulevaisuudessa, miten metsää käsiteltäisiin ja missä vaiheessa ja miten
puustoa hyödynnettäisiin (ks. esim. Timonen 2020).
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Arvioinnin metsänielutarkastelussa on useita yksinkertaistuksia ja oletuksia, jotka vaikuttavat ilmastovaikutusarvion suuruuteen ja epävarmuuteen. Ensinnäkin kuvien 14 ja 15 esittämät tulokset
muuttuisivat merkittävästi, jos laskennassa huomioitaisiin paremmin turvemaat ja yleensä maahiilen
muutos28 sekä erilaisten metsänhoitotapojen ja hakkuumäärien vaikutukset. Maankäytön muutoksen
ja maanmuokkauksen seurauksena voidaan vapauttaa suuria määriä kasvihuonekaasupäästöjä
etenkin turveperäisestä maaperästä. Tämän vuoksi on hyvin todennäköistä, että tehty laskenta arvioi
alakanttiin Saarenmaan rakennetavalta alueelta poistuvan metsäalueen hiilinielun ja -varaston,
vaikka Suometsien osuus kaava-alueen metsistä on ilmeisesti suhteellisen pieni.
Myös se, miten kaadettu puu hyödynnetään, vaikuttaa kuvien 14 ja 15 tuloksiin. Metsien hiilivarastoa
voidaan osittain ylläpitää valmistamalla puusta pitkäikäisiä tuotteita ja rakenteita sen sijaan, että
puun hiili vapautuisi nopeasti ilmakehään energiankäytöstä29 tai paperin ja kartongin kaltaisista lyhytikäisemmistä puutuotteista. Mitä kauemmin hiili varastoituu tuotteissa, sitä parempi ilmastovaikutus
saavutetaan lyhyellä aikavälillä. Tilanne on vielä parempi, jos korjatun puun hiili sitoutuu puutuotteisiin, joiden käyttö korvaa elinkaarensa aikana paljon päästöjä aiheuttavia muuta tuotteita
kuten sementtiä, terästä tai tiiltä (esim. puurakentaminen luvussa 5.4). Puun käyttö huomioiden
Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen rakennetun metsänielun poistuman kielteinen ilmastovaikutus pienenisi hiukan.

Kuva 16 Puun korjuu ja käyttö vapauttavat hiilivarastosta hiilidioksidia (Hildén ym. 2016)
Syntyvän metsäkadon vuoksi puun käytön aiheuttama hiilivelka jää kuitenkin maksamatta takaisin.
Hakkaamattomana pysynyt metsä olisi säilynyt hiilivarastona ja metsäalue olisi voinut myös jatkaa
hiilensidontaa. Jos kaadettu metsä säilyisi metsänä, hakkuun synnyttämää hiilivelkaa pystyttäisiin
lyhentämään, kun metsän uusi kasvu ehtii paikata puutuotteen valmistuksesta aiheutuneita päästöjä
28

29

Suometsien puuston kasvuun sitoutuu hiiltä, mutta samanaikaisesti maaperän turvekerros voi olla päästölähde.
Ojitetuista suometsistä aiheutuu suuret päästöt. Pohjaveden pinta laskee ojituksen myötä, jolloin happi pääsee
hajottamaan syvemmällä olevan turvekerroksen orgaaniseen ainekseen varastoitunutta hiiltä hiilidioksidina ilmaan.
Kivennäismaa toimii puolestaan hiilinieluna ja se on suomalaisissa pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsissä
suurempi hiilivarasto kuin sillä sijaitseva puusto.
Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puulla tuottaa nopeammin ilmastohyötyjä, jos käytetään runkopuun sijaan
nopeasti hajoavia hakkuutähteitä ja harvennuspuuta. Tarkastelujänteen pidentyessä puun käytön ilmastohyödyt
fossiilisiin polttoaineisiin nähden vahvistuvat. Puun nollapäästöisyysoletus pätee tieteellisestä näkökulmasta pitkällä,
yli sadan vuoden tarkastelujänteellä. Puulle käytetään kuitenkin päästölaskelmissa nollakerrointa, vaikka sen poltosta
vapautuu ilmakehään yhtä tuotettua energiayksikköä kohti enemmän hiilidioksidia kuin kivihiilestä. Nollapäästöisyys
perustuu siihen, että puun käyttöä ja hiilivarastojen kehitystä seurataan päästölaskennassa LULUCF-sektorin avulla.
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ja puun käytössä menetettyä hiilinielua. Suurin osa puusta valmistetuista tuotteista hajoaa ja
vapauttaa hiilensä ilmakehään kuitenkin nopeammin kuin mitä hiilen vapautumiseen kuluu kuolleen
puun luontaisessa lahoamisessa. Hakkuun jälkeen metsän hiilivaraston pieneneminen jatkuu hakkuutähteiden ja juurien lahotessa. Kuvan 16 esimerkin mukaisesti hakattu metsämaa toimii monta vuotta
päästölähteenä ennen kuin biomassan kasvun sitoma hiilimäärä ylittää maaperän ja kasvijätteiden
hajoamisesta vapautuvan hiilen määrän. Vasta vuosikymmenien kuluessa metsän hiilivarasto alkaa
palautua hakkuuta edeltävälle tasolle, kun uutta hiiltä sitovaa puuta kasvaa metsään.30
Saarenmaan kaava-alueen aiheuttaman metsänielun menetyksen kielteinen ilmastovaikutus vähenisi
edelleen, jos huomioitaisiin osayleiskaavaehdotukseen sisältyvät viheralueet ja kaavan hyväksymisen
myötä syntyvät alueelle jäävien metsäalueiden hiilinielun ja -varaston kehitykseen liittyvät kaupungin
ohjausmahdollisuudet. Kaavaluonnoksessa määrätään maankäyttö- ja rakennuslain pohjalta, että
puiden kaataminen ja muu maisemaa muuttava maanrakennustyö tarvitsee maisematyöluvan
viher-, virkistys- suojelu- ja selvitysalueilla. Tämä saattaa lisätä Saarenmaalle jäävillä metsäalueilla
esim. hiilinieluja ja -varastoja paremmin huomioivaa metsänhoitoa (kts. seuraava luku). Lisäksi kuvien
14 ja 15 laskelmissa oletetaan, että rakennettavilta kaava-alueen osista kaadetaan koko puusto.
Tarkemaan kaavasuunnittelu avulla voidaan kuitenkin säilyttää mahdollisesti merkittävä osa puustoa
ja muokkaamatonta maaperää osana rakennettavaa kaupunkiympäristöä ja maksimoida säilytettävän
hiilinielun ja -varaston määrä rakennettavilla aluilla. Myös rakennetusta viherrakenteesta syntyy
vähitellen oma hiilinielunsa. Lisäksi metsähiilinielun menetystä voidaan pienentää luvussa 8.3
mainitulla rakennusvaiheiden mukaan poistuvan metsäomaisuuden hiilinielua optimoivalla metsänhoidolla.
Puuston vähenemisen nettomääräinen vaikutus on myös laskennallisesti pienempi, kun tilannetta
verrataan luvun 2.1 linjauksen mukaisesti keskimääräisten vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen nettomääräiseen hiilinielun muutokseen. Kuten muissakin vertailuissa, tarkastelu jää täysin hypoteettiseksi
ilman vaihtoehtoina olevien rakennusalueiden määrittelyä. Jos vertailukohtana olisi muille uusille
metsävoittoisille alueille rakentaminen, Saarenmaan kaava-alueen negatiivinen nettonieluvaikutus
todennäköisesti ”nollautuisi”. Jos vaihtoehtoinen rakennusalue olisi peltovoittoisempi, siellä syntyvä
nielumenetys ja hiilivaraston muutos olisi pienempi kuin Saarenmaalla, joskin eroon voisi vaikuttaa
mm. menetetyn maaperähiilen määrä. Suurin hiilinieluero Saarenmaan alueen tappioksi syntyisi, jos
kaavailtu rakennusmäärä rakennettaisiin jo rakennetuille alueelle. Vertailua vaikeuttaisi, jos
Saarenmaan kaava-alueen vaihtoehtona olisi nettomääräisesti hiilinielumenetykseltään parempi
rakennuspaikka, joka olisi sijainniltaan ja saavutettavuudeltaan Saarenmaata huonompi.
Yllä olevien näkökulmien perusteella arvioinnissa päädytään Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen
rakentamisen aiheuttaman metsäkadon osalta ”vain” kohtalaisen kielteiseen ja hieman epävarmaan
ilmastovaikutusarvioon. Todennäköisesti Tampereen kaupunkiseudulla on rajalliset mahdollisuudet
välttää kokonaan rakentamisen aiheuttamaa metsäkatoa seudun kasvun ja rajallisen rakennuskelpoisen valmiiksi puuttoman alueen vuoksi. Metsäkadon ilmastovaikutusta pienentäisivät kaavasuositukset, jotka koskisivat puuston ja maaperän säilyttämistä sekä tarkemman kaavasuunnittelun
yhteydessä tehtävää seikkaperäisempää kohteen hiilinielujen ja varastojen tarkastelua. Jatkossa
tarvitaan selkeästi tämän arvioinnin tarkasteluja laadukkaampia ja tarkempia laskelmia kaava-alueen
metsien hiilinieluista ja mm. turvemaiden roolista, jotta Saarenmaalla voidaan maksimoida alueen
metsien hiilinielu ja -varasto alueen rakentuessa.

30

Tämä hakkuiden aiheuttaman dynamiikan huomiointi pienentäisi Saarenmaan nykyisten talousmetsien hiilinielua,
jolloin kaava-alueen aiheuttama metsänielun poistuma olisi todennäköisesti kuvissa 14 ja 15 esitettyä jonkin verran
pienempi.
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8.3. Metsien hoito ja muun viherrakenteen hiilinielu [+]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Metsien hoito ja muun viherrakenteen hiilinielu

Suuruus
+

Varmuus
-1

Merkitys
1

Saarenmaan kaava-alueen pitkällä aikajänteellä tapahtuva toteutus mahdollistaa rakennettavien
alueiden metsä- ja muiden hiilinielujen sekä puustosta ja maaperästä vapautuvien hiilivarastojen
systemaattisen hallinnan. Nieluja on mahdollisuus ylläpitää mahdollisimman pitkään ja pienentää
näin alueen toteutuksen kielteisiä ilmastovaikutuksia. Lamminrahkan alueen tapainen rakentuvan
kaava-alueen metsäomaisuuden hoito ja puuston taloudellisen tuoton optimointi voidaan yhdistää
metsän hiilensidonnan maksimointiin alueen toteutusaikana. Osayleiskaavaan voitaisiin laittaa menetettävien metsäalueiden hoitoon liittyvä kaavasuositus.
Ilmastomyötäisempää metsien käyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota metsän hiilivaraston kokoon sekä puun korjuumääriin ja käyttötapoihin. Puuston kasvu lisääntyy Saarenmaallakin
ilmastonmuutoksen vaikutuksen lisäksi paremman metsänhoidon ja taimien jalostuksen ansiosta.
Myös metsien lannoituksella voitaisiin kasvattaa metsänieluja samoin kuin alueen nurmien ja maatalousmaiden metsityksellä. Metsien raivaamistarpeen vähentäminen ja metsätuhojen vaikutusten
pienentäminen auttavat kehittämään metsien nettonieluja. Paikalliset toimenpiteet voivat liittyä
puuston hiilivaraston kasvattamisen lisäksi turvepohjaisten metsämaiden päästöjen vähentämiseen.
Ilmastonäkökulmasta järkevä suometsien hoito perustuu oikean metsänkäsittelytavan tuntemiseen
ja suometsien vesitalouden hallintaan. Ojitetuissa metsissä voitaisiin vähentää päästöjä säätelemällä
veden pinnan tasoa puuston määrän avulla, välttämällä turhaa ojitusta ja kasvattamalla metsää
jatkuvapeitteisenä ilman avohakkuita. (vrt. esim. Tapio 2020)
Ilmastonkestävä kaupunki ILKKA -hankkeen laskelmien (Rasinmäki ja Känkänen 2014) perusteella
myös rakennettujen alueiden puustolla ja maaperällä voi olla roolinsa päästöjen sitomisessa. Saarenmaan kaava-alueen rakentamisen ja viheralueiden raja määritellään asemakaavatyössä. Siinä olisi
pyrittävä ratkaisuihin, joilla säilytetään alueen merkittävimmät hiilinielut. Viheralueiden hoidollisilla
menetelmillä ja niiden tietoisella lisäämisellä voitaisiin edesauttaa hiilen parempaa sitoutumista biomassaan ja edistettäisiin kaupunkiluonnon hiilivaraston säilymistä.

8.4. Muut maankäytön päästölähteet [–]
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai -näkökohta
Muut maankäytön päästölähteet

Suuruus
–

Varmuus
-3

Merkitys
1

Tässä arvioinnissa ei huomioida kunnolla muita maankäytön hiilinielujen menetyksiä kuin luvun 8.2
metsäkatoa. Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen rakennettavalle alueelle sijoittuu metsien lisäksi
peltoalueita, joista osa on metsittyneitä. Niiden nettomääräiset ilmastovaikutukset tulkitaan
kuitenkin pieniksi peltoalan vähäisyyden vuoksi. Sama oletus pätee myös muille alueen viheralueille
kuten esim. LULUCF-sektoriin sisältyville nurmille.
Kaava-alueella on myös jonkin verran suota. Soihin on kertynyt paljon hiiltä, koska korkealla oleva
pohjaveden pinta rajoittaa hajotusta. Biomassa sitoo ilmakehän hiilidioksidia, josta se siirtyy kuolleina
kasvinosina suon pinnalle ja vähitellen syvemmälle turvekerrokseen. Turvetta kerryttävä suo toimii
tehokkaana hiilen nieluna. Soiden hiilinielu on kuitenkin pieni verrattuna niiden hiilivarastoon. Soihin
vuosituhansien kertynyttä hiiltä menetetään, kun sitä muutetaan rakennusalueeksi. Muokkaus
kiihdyttää turpeen hajoamista ja pahimmillaan vapauttaa turpeen hiilen ilmakehään, jolloin vaikutukset vastaisivat turpeen polttoa.
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9. Johtopäätökset
Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arvioinnin luvuissa 3.1–8.4
käsiteltyjen ilmastonäkökohtien tulokset on koottu alla olevaan taulukkoon 6 (taulukossa käytetyt
arviointiasteikot ja niiden värikoodaus on esitelty luvusta 2.1)
Taulukko 6 Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen
ilmastovaikutusten arvioinnin tulokset
Arvioitu ilmastokokonaisuus tai ilmastonäkökohta

Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 -ilmastotavoite
Seudun eheän maankäytön ja kestävän liikenteen
tavoitekokonaisuus
Osayleiskaavan laadintatapa ja alueen toteutusjänne
Kytkeytyminen Tampereen seudun
yhdyskuntarakenteeseen
Rakenteen tiiviys ja toimintojen sekoittuneisuus
Lähipalvelut
Jalankulku ja pyöräily
Joukkoliikenne
Tavaraliikenne
Seudun uudistuvan energian tuotannon ja kulutuksen
tavoitekokonaisuus
Lämmön ja sähkön tuotanto kaava-alueella
Rakennusten energiatehokkuus
Talonrakentaminen
Infrarakentaminen
Seudun resurssiviisaan kuluttamisen ja tuotannon
tavoitekokonaisuus
Asukkaiden hiilijalanjälki
Kiertotalous ja jätevesien käsittely
Seudun sopeutuvan kaupunkiseudun tavoitekokonaisuus
Ilmastoriskien tunnistaminen
Viherrakenteet
Hulevedet
Lämpösaarekeilmiö
Seudun kehittyvän ilmastotyön tavoitekokonaisuus
Metsien hiilinielu ja -varasto
Metsien hoito ja muun viherrakenteen hiilinielu
Muut maankäytön päästölähteet

Vaikutuksen
suuruus

Vaikutuksen
varmuus

Vaikutuksen
merkitys

+
++

+1
+1

Ei arviota
2

++
++

-3
+2

1
1

+++
++
+++
+ + (+)
+
++

+1
+1
+1
-1
-1
+1

2
2
2
2
1
2

++
±
+
–
++

+1
+2
-2
+1
-3

2
1
1
1
1

+
++
++
±
+
+++
++
––
– – (–)
+
–

-3
-2
+2
-1
+1
+2
-1
-1
-1
-1
-3

1
1
Ei arviota
Ei arviota
Ei arviota
Ei arviota
Ei arviota
3
3
1
1

Saarenmaan osayleiskaava-alueen ilmastovaikutusten arviointi on haasteellista. Ilmastomielessä
kaava-alueen lähtökohta on kaksijakoinen. Yhtäältä alueen sijainti yhdyskuntarakenteen kyljessä
puoltaa alueen toteutusta, mutta toisaalta rakentamisen myötä tapahtuva metsien hiilinielujen ja varastojen menetys on vahva ilmastoargumentti alueen toteutusta vastaan. Teoriassa arviointi olisi
suoraviivaista: sijainnillisista eduista huolimatta kaava-alueen toteuttaminen ei ole ilmastonäkökulmasta mielekästä maankäytön muutoksesta johtuvan metsäkadon vuoksi. Ratkaisujen ja toteutusjänteen epävarmuudet huomioiden ilmastonäkökohtien tarkastelussa esiin nousseet Saarenmaan
sijainnilliset edut, yhdyskuntarakenteen eheys, kestävät liikenneratkaisut, tehostunut logistiikka,
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vähähiilisempi rakentaminen ja rakennusten energian käytön ratkaisut, päästötön paikallinen
energiantuotanto, kiertotalousratkaisut ja viherrakenteen nielut eivät periaatteessa riittäisi
”hyvittämään” kaava-alueen toteutumisesta aiheutuvaa hiilinielujen vähenemistä ja hiilivarastojen
vapautumista. Tulkinta vahvistuisi, jos huomioitaisiin myös toimenpiteiden aikajänne. Monet
ilmastonmuutoksen vakavat seuraukset ovat vielä osittain vältettävissä nopeilla päästövähennyksillä.
Siksi metsien hiilinielun ylläpitäminen ja kasvattaminen vaikuttaisi niiden metsäkatoa aiheuttavaa
vaihtoehtoa paremmalta, jos – ja kun – tavoitteeksi asetetaan ilmastonmuutoksen hillintä seuraavien
vuosikymmenien aikana.
Käytännössä Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arviointi sisältää enemmän
suhteellisuutta ja ”harmaan sävyjä” jo pelkästään siksi, että kaavan toteutuminen tukee hyvin
Tampereen kaupunkiseudun ilmastotavoitteita (TKS 2018) hiilinieluja lukuun ottamatta. Siksi
arvioinnin perusteella Saarenmaa on epävarmuudetkin huomioiden ilmastonäkökulmasta toteutettavissa, mikäli jatkosuunnittelun ja rakentamisen avulla luodaan kaava-alueella kestävän elämäntavan
ja elinkeinotoiminnan mahdollisuudet alueen asukkaille ja yrityksille samalla kun vahvistetaan ja
turvataan systemaattisesti alueelle jäävän ja sinne rakennettavan viherrakenteen hiilinielut ja varastot. Myönteisten ilmastovaikutusten vahvistamisen lisäksi tämä merkitsisi kielteisten
vaikutusten kitkemistä tarkemman kaavoituksen ja muun Saarenmaan alueen suunnittelun keinoin.
Kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien toimintojen osalta suunnittelun ja toteutuksen haaste
kulminoituu erityisesti Saarenmaan kaava-alueen yhdyskuntarakenteen eheyden, sekoittuneisuuden
ja lähipalvelujen varmistamiseen sekä edelleen asukkaiden, alueella työssä käyvien ja yritysten
mahdollisimman vähäpäästöiseen liikkumiseen.
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