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Hiukkavaaran keskuksen eteläosan ja ydinalueen
ilmastovaikutusten arviointi
LOPPURAPORTTI

Johdanto
Hiukkavaara on Oulun ja koko Pohjois-Suomen lähivuosikymmenen suurin rakentuva kaupunginosa.
Kaupunginosassa sijaitsevan vanhan kasarmialueen ympärille tulee asuntoja 20 000 uudelle asukkaalle, ja
lisäksi uusi Hiukkavaaran keskus palvelee noin 40 000 lähiseudulla asuvaa oululaista1.
Hiukkavaaran keskuksen eteläosaan on suunnitteilla uusi pientalovaltainen asuinalue. Keskuksen eteläosan
osa-alueet A4 ja A5 sijoittuvat tulevan Hiukkavaaran keskuksen ydinalueen, Raitiotien, Vaalantien ja
Kivikkokankaan väliin. Aluetta ympäröi laaja luonnontilainen viheraluevyöhyke, joka koostuu pääasiassa
luonnontilaisesta kangasmetsästä.
Alueen kaavoitus on käynnistetty. Kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan vuonna 2014 ja rakennusten
rakentaminen vuonna 2015. Ensimmäiset rakennukset ovat valmiina vuonna 2016. Alue sijaitsee Hiukkavaaran
keskuksen ydinalueen välittömässä läheisyydessä, jonka alueelle sijoittuu koko Hiukkavaaran alueen palveluja kerrostalorakentaminen. Hiukkavaaran keskuksen ydinalueen tuottamien palveluiden vaikutukset alueen
kasvihuonekaasupäästöihin on huomioitu tässä selvityksessä. Hiukkavaaran keskuksen eteläosan
pientalovaltaista aluetta sekä selvitykseen liittyvää Hiukkavaaran keskuksen ydinaluetta tarkastellaan tässä
selvityksessä kahtena eri alueena. Rakentaminen Hiukkavaaran keskuksen ydinalueella alkaa vuonna 2016 ja
sen on oletettu kestävän vuoteen 2040 saakka. Alueen ilmastovaikutuksia on arvioitu vuoteen 2065 asti.
Selvityksessä arvioidaan pääasiassa kaavarunkovaihtoehtojen rakentamisen, energiakäytön ja liikenteen
ilmastovaikutuksia. Selvitykseen on otettu mukaan myös jätehuollon päästöt, joiden arviot perustuvat Oulun
kaupungin kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaan (SEAP)2 sekä Benviroc Oy:n julkaisemaan CO2raportin vuosiraportti, Oulu (2012)3.
Selvityksen ensimmäisessä osiossa kuvataan ilmastovaikutusten arvioinnin laskentaperiaatteet. Toisessa osiossa
kuvataan eri kaavarunkovaihtoehtojen laskentatuloksia sekä tulosten vertailua. Raportin lopuksi muodostetaan
johtopäätelmät eri kaavarunkovaihtoehtojen päästöprofiileista sekä vaihtoehtojen välille muodostuneista
eroista.
Suunnittelutyö on toteutettu yhdessä Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa. Oulun
kaupungin osalta Hiukkavaaran keskuksen eteläosan ja ydinalueen projektipäällikkönä toimi
asemakaavoituksesta kaavoitusarkkitehti Eini Vasu. Muita ryhmän jäseniä olivat Oulun seudun
ympäristötoimesta ilmastoasiantuntija Helmi Riihimäki, Oulun rakennusvalvonnasta tarkastusarkkitehti Anu
Montin sekä Esa Kauppi, asemakaavoituksesta kaavoitusarkkitehti Suvi Korpinen ja Oulun Energialta
yleissuunnittelija Mikko Vesterinen sekä Tommi Kantola. Konsulttityöstä vastasi Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd:n
tekninen johtaja Topi Tiihonen, vanhempi konsultti Timo Tolvanen, konsultti Mikko Sinisalo ja konsultti Elina
Inkiläinen.
Ilmastovaikutusten arvioinnin pohjalla olevat laskelmat on tehty EcoCity Evaluator -ohjelmistolla.
Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd
Nuijamiestentie 5A, 00400 Helsinki
Y-tunnus 2258488-7
info@ecocity.fi
www.ecocity.fi

2

1. Oulun ilmastotavoitteet
Oulun kaupunki allekirjoitti kaupunginhallituksen päätöksellä kesäkuussa 2011 Euroopan kaupunginjohtajien
yleiskokouksen ilmastositoumuksen (Covenant of Mayors), jossa kaupunki sitoutuu vähentämään ilmastoa
lämmittäviä päästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Osana sitoumusta tuli laatia Kestävän
energiankäytön toimintasuunnitelma, jonka Oulun kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2012. Suunnitelmassa
on esitetty yhteensä kuusi toimenpidekokonaisuutta, joihin kaupunki voi toiminnallaan vaikuttaa ja joilla 20
prosentin päästövähenemä on mahdollista saavuttaa. Oulun omien laskelmien perusteella4 suurimmat
päästövähennykset saadaan aikaan olemassa olevaan rakennuskantaan kohdistuvilla toimenpiteillä
(energiatehokkuuden
parantaminen,
lämmitystapamuutokset,
uusiutuvan
energian
käyttöönotto
lisäenergianlähteenä) sekä liikenteen päästöjä vähentämällä.
Oulu asetti tavoitteeksi vähentää asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta
vuoteen 2020 mennessä. Päästötavoite vuonna 2020 on 5,1 t CO2-ekv/ asukas, mikä vastaa
kokonaispäästöä 1041 kt CO2-ekv. Luku ei sisällä teollisuuden päästöjä.

2. Kasvihuonekaasupäästöjen laskentaperusteiden kuvaus
Selvityksessä arvioidaan kunkin kaavarunkovaihtoehdon ilmastovaikutuksia rakentamisen, energian ja
liikenteen sektoreilta sekä jätehuollon osalta. Seuraavassa on esitetty kunkin sektorin laskentaperusteet sekä
niihin liittyvät lähtötiedot.
2.1 Rakentaminen
Rakentamisen kasvihuonekaasupäästöissä on huomioitu rakennusmateriaalien tuotannon, rakentamisvaiheen,
kunnossapidon ja purkamisen kasvihuonekaasupäästöt talotyyppikohtaisesti oletetulla 50 vuoden elinkaarella.
Rakentamisen päästöt on arvioitu EcoCity Evaluator -laskentaohjelmalla, jonka rakennusosien päästötiedot
perustuvat RTS-ympäristöselosteisiin. Rakentamisvaiheen päästöissä on huomioitu energiatehokkuusmääräysten
kiristyessä kasvavan keskimääräisen lisäeristystarpeen aiheuttama pieni lisäpäästö. Kunnallisteknisen huollon
osalta laskelmissa on huomioitu teiden, vesi- ja viemäriverkkojen rakentamisen sekä kunnossapidon
ilmastovaikutukset.
Rakentamisen päästöihin lukeutuvat rakennusmateriaalien ja -osien tuotannossa sekä työmaalla syntyvät
kasvihuonekaasupäästöt. Rakennusten käytön aikaisista päästöistä rakentamisen päästöihin lasketaan
kunnossapidon toimenpiteitä. Purkupäästöt aiheutuvat työkoneiden käytöstä sekä kierrättämättömien
rakennusjätteiden hajoamisesta.
Perinteisesti rakennusten käytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ylittävät moninkertaisesti rakennuksen
elinkaaren
muissa
vaiheissa
aiheutuvat
päästöt.
Uudisrakennusten
entistä
tiukemmat
energiatehokkuusvaatimukset ja asteittainen siirtyminen kohti nollaenergiarakentamista lisäävät muiden
elinkaaren vaiheiden suhteellista osuutta rakentamisen kokonaispäästöistä. Selvityksessä rakentamisen
päästöihin on myös laskettu infrastruktuurin rakentamisen päästöt, jossa on huomioitu myös katujen
kunnossapidon ilmastovaikutukset.
Rakennuskannan kunnossapitotarvetta on arvioitu RT 18-10922 -ohjekortin perusteella5. Uusille rakennuksille
on allokoitu rakennusten koko elinkaaren aikaisia kunnossapitotoimenpiteitä. Näitä ovat ulkoseinien, vesikaton
ja ikkunoiden huoltomaalaus, -korjaus ja vaihtaminen keskimääräisten tavoitehuoltojaksojen mukaisesti.
Laskennassa ei ole otettu huomioon rakennuksille mahdollisesti toteutettavia isompia remontteja.
2.2 Energia
Energialaskennassa otetaan huomioon rakennusten kuluttama tilojen ja ilmanvaihdon sekä käyttöveden
lämmitykseen käytetty energia sekä kiinteistö- ja kuluttajasähkönkulutuksesta muodostuva laitesähkönkäyttö.
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Asuinrakentamisen osalta tulevat uudisrakennukset arvioitiin energiatehokkuusluokkaan A. Rakennusten
energiankulutuksen laskentaa varten pientaloille saatiin Oulun kaupungin energiansäästö- ja
hiilidioksidipäästötavoitteisiin perustuvat arviot rakennusten kokonaisenergian kulutuksesta sekä sen
muutoksesta alueen rakennusvaiheen aikana. Rivitaloille on käytetty samoja arvoja kuin erillistaloille ja
kerrostalojen tilojen ja ilmanvaihdon lämmönkulutus on arvioitu siten, että kokonaisenergiankulutus vastaa
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 (2012) annettua primäärienergiankulutuksen
enimmäisarvoa kaukolämmitetyllä rakennuksella6. Muiden rakennustyyppien ominaisenergiankulutukset on
arvioitu siten että ne vastaavat Suomen Rakentamismääräyskokoelman osien C3 (2010)/D3 (2012)/D5
(luonnos 2012) määräyksiä ja ohjeita.
Oletettavissa on, että energiatehokkuusmääräykset tiukkenevat lähivuosina edelleen selvityksessä käytetyistä
vuoden 2012 arvoista ja varsinkin vielä pidemmällä aikatähtäimellä. Tässä selvityksessä rakennusten
energian ominaiskulutuksen kehitystä on arvioitu Hiukkavaaran oletetun rakentamisvaiheen loppuun asti (vuosi
2025). Tämän jälkeen rakennusten ominaisenergiankulutuksen on oletettu pysyvän ennallaan vuoden 2025
arvoissa.
Uusiutuvan ja hiilineutraalin energiantuotannon osuus Suomen energiapaletista tulee kasvamaan
tulevaisuudessa. Sähkön ominaispäästökertoimen kehitykselle on laskennassa käytetty Energiateollisuus ry:n
laatimaa vuoteen 2050 ulottuvaa visiota hiilineutraalista sähkön ja kaukolämmön energiantuotannosta7.
Visiossa sähköntuotannon ominaispäästökerroin laskee nykyisestä noin 270 gCO2-ekv/kWh arvoon 56 gCO2ekv/kWh vuoteen 2050 mennessä.
Hiukkavaaran kaavarunkotarkasteluissa on oletettu sähkön ominaispäästökertoimen pienenevän samalla
muutosnopeudella (% / vuosi) kuin Energiateollisuuden skenaariossa. Energian päästöjen laskennassa sähkön
ominaispäästökertoimen muutos näkyy pienentyvinä päästöinä tarkastelujakson aikana. Koska
Energiateollisuus ry:n visio ulottuu ainoastaan vuoteen 2050, on tästä eteenpäin oletettu, että sähkön
ominaispäästökerroin pysyy vuodesta 2050 eteenpäin vuoden 2050 tasolla. Laskennassa käytetyn sähkön
ominaispäästökertoimen kehitys on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1: Laskennassa käytetyn sähkön ominaispäästökertoimen kehitys (Energiateollisuus ry:n Visio2050).

Kaukolämmön ominaispäästökerroin vaihtelee vuosittain käytettävän polttoainejakauman mukaan. Oulun
Energian kaukolämmön tuotantoon käytetyt polttoaineet on esitetty taulukossa 6 ja ne perustuvat
Energiateollisuus ry:n vuoden 2011 Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet tilastoon8 sekä Energiaviisas rakennettu Oulu – Oulun ERA17-tiekartta-raporttiin9. Selvityksessä käytettiin
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kaukolämmön yhteistuotannon kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa taulukossa 1 esitettyjä arvoja koko
tarkastelujakson ajan, sillä lähtötietojen ja Oulun Energian perusteella on erittäin vaikea ennustaa, mihin
suuntaan kaukolämmön tuotanto ja siihen käytettävät polttoainejakaumat ovat tulevaisuudessa kehittymässä.
Kyseisellä polttoainejakaumalla tässä selvityksessä käytetty kaukolämmön ominaispäästökerroin
Hiukkavaaran alueelle on 248 gCO2-ekv/kWh.
Taulukko 1 – Kaukolämmön tuotannon polttoaineet Oulussa

Kaukolämmön tuotannon polttoainejakauma
Oulun Energia

GWh

%-osuus

Kivihiili

26,7

1%

Raskas polttoöljy

41,5

2%

Turve

1507,4

61 %

Uusiutuvat

888,5

36 %

Yhteensä

2466,3

100 %

2.3 Liikenne
Liikennejärjestelmän innovaatiolla on suuri merkitys kokonaispäästötavoitteista puhuttaessa. Kaupungista
riippuen niihin sisältyy tavoitteita vähentää nykyisiä asukaskohtaisia päästöjä pienemmälle tasolle.
Henkilöautoliikenteen vähentäminen ja henkilöliikenteen suoritemuutokset joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
hyväksi ovat tärkeä osa tätä prosessia. Joukkoliikenteen sisällä siirtymät eivät päästöjen kannalta ole
kovinkaan merkittäviä, mutta kuitenkin osa tärkeää prosessia kohti hiilivapaampaa liikkumista. Alueen sijainti
yhdyskuntarakenteessa, palvelut ja työpaikkaomavaraisuus vaikuttavat jo sinällään alueen asukkaan
liikennesuoritteeseen ja toisaalta maankäytössä tehtävillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa henkilöautojen,
joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen houkuttelevuuteen ratkaisevasti – niin hyvässä kuin pahassa.
Asukkaiden liikkumistapojen valinnoilla on siis merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin. Keskeisenä
keinona liikenteen päästöjen hillitsemisessä on yleisesti pidetty kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen
toimintaedellytysten parantamista ja etenkin joukkoliikenteen käyttökynnyksen madaltamista. Tämän lisäksi
ajoneuvokannan sähköistyminen on viemässä henkilöautoilua entistä ilmastoystävällisempään suuntaan.
Sähköajoneuvoja aletaan jo pitää kulkuvälineen lisäksi osana sähköntuotantojärjestelmää: ”plug-in” periaatteella ne eivät ainoastaan lataudu verkkosähköllä vaan toimivat pieninä sähkövoimaloina ja
tuulivoimaa tasaavina energiavarastoina. Koska suomalaisen sähköntuotannon ominaispäästökertoimen
odotetaan vuoteen 2050 mennessä putoavan noin viidennekseen nykyisestä, on liikennejärjestelmän
sähköistymisellä merkittävä osuus päästöjen vähentämisessä.
Hiukkavaaran keskuksen eteläosan kaavarunkovaihtoehtojen vertailussa arvioitiin liikenteen ilmastovaikutuksia
erilaisin skenaarioin vuoteen 2065 asti. Muuttujina skenaarioissa olivat liikennesuorite (kulkutapajakauma
km/vrk/henkilö), henkilöajoneuvokanta (tavallisten henkilöautojen, hybridien sekä sähköajoneuvojen osuuksien
muutokset ajoneuvokannassa) sekä liikennemuotojen ominaispäästökertoimien ennustetut muutokset
tulevaisuudessa, jotka liittyvät edellä mainittuun sähkön ominaispäästökertoimen ennustettuun muutosvauhtiin
Suomessa. Tämän lisäksi laskennassa arvioitiin erikseen toimitila- ja palvelurakentamisesta johtuvia
tavaraliikenteen liikennesuoritteita ja niiden aiheuttamia päästöjä. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen
laskennassa on hyödynnetty Oulun seudun liikennetutkimusta (2009), Sähköajoneuvot Suomessa -selvitystä (TEM
2008) sekä Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -julkaisua (Suomen Ympäristö 27 / 2008).
Mallinnettujen kaavarunkovaihtoehtojen eri asuinrakennusten asukkaiden päivittäisen liikennesuoritteen
lähtökohta määritettiin kuvassa 2 Oulun kaupungille osoitetun liikennesuoritteen mukaan.
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Kuva 2: Liikenteen laskennassa käytetty päivittäinen seudun sisäisistä matkoista kertyvä suorite (kilometriä asukasta kohden
vuorokaudessa) kulkutavoittain eri asuintalotyypeissä asuvilla asukkailla (Oulun seudun liikennetutkimus 2009).

Hiukkavaaran keskuksen eteläosan alue sijoittuu tulevan Hiukkavaaran keskuksen läheisyyteen. Hiukkavaaran
keskus tulee palvelemaan valmistuessaan noin 40 000 lähiseudulla asuvaa oululaista. Alueen palveluiden
valmistuttua ja jo rakennusvaiheessa Hiukkavaaran liikennesuoritteet arvioidaan vanhan Oulun tasolle.
Hiukkavaaran keskuksen eteläosan ja Hiukkavaaran keskuksen ytimen rakennusvaiheessa alueen
liikennesuoritteet oletettiin johdattelevan Haukiputaan alueen liikennejakaumia. Rakentamisvaiheen lopussa
Hiukkavaaran liikennesuoritteet arvioitiin vanhan Oulun ja Haukiputaan liikennesuoritteiden keskiarvoksi.
Hiukkavaaran asukkaiden päivittäiset liikennesuoritteet (km/asukas/vuorokausi) on esitetty kokonaisuudessaan
tämän raportin liitteessä 4. Liikenteen osuuksia päästöistä tarkastellessa on jaottelu eri kulkumuotoihin tehty
seuraavasti; tavaraliikenne, linja-autoliikenne, henkilöautoliikenne (bensiini- ja dieselkäyttöiset),
hybridiautoliikenne (HEV) ja sähköautoliikenne (EV). Liikenteen kasvihuonepäästöihin lasketaan mukaan
henkilöautoliikenne, joukkoliikenne ja tavaraliikenne.
Ajoneuvokannan muutokset vaikuttavat voimakkaasti liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Kuvassa 3 on
esitetty olettamus autokannan muutoksesta. Oletettu muutos perustuu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM)
Sähköajoneuvot Suomessa (2008)10 – selvityksen mukaisen perusskenaarion oletukseen autokannan
sähköistymisestä.
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Kuva 3: Ajoneuvokannan oletettu muutos vuosien 2015-2065 välillä.

Myös liikennevälineiden teknisellä muutoksella on voimakas vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin.
Siinä missä perinteisten polttomoottoriautojen yksikköpäästöt pienenevät moottoriteknologian ja
polttoaineiden uudistusten vaikutuksesta, hybridien ja sähköisten kulkuvälineiden päästöt riippuvat
sähköntuotannon ominaispäästökertoimen muutoksesta. Kuvassa 4 on esitetty ominaispäästökertoimien oletetut
muutokset tulevaisuudessa. Ominaispäästökertoimet on ilmoitettu grammaa CO2-ekvivalenttia jokaista
matkakilometriä kohden, eli kertoimissa on huomioitu myös eri liikennevälineiden oletetut täyttöasteet.
Ominaispäästökertoimien kehitys perustuu nykytilanteessa VTT:n LIPASTO laskentajärjestelmään11 ja
tulevaisuuden skenaarioissa ERA17-toimintaohjelmaan liittyvään SITRAN Rakennetun ympäristön energiankäyttö
ja kasvihuonekaasut -selvityksen Baseline- ja VNK-C -skenaarioihin ajoneuvoteknologian kehityksestä sekä
uusiutuvien polttoaineiden käyttöön liikenteessä12. Koska ajoneuvokannan sähköistyminen on arvioitu omana,
aiemmin kuvattuna muuttujanaan, polttomoottoritekniikkaan (”Bensa/Diesel HA”) perustuvien henkilöautojen
ominaispäästökertoimen muutos on johdettu pelkästään ajoneuvoteknologiaa ja biopolttoaineiden muutosta
ennustavista skenaarioista. SITRAN Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasut-selvityksen VNKC skenaarion mukaan sähköä ja biopolttoaineita käytetään tulevaisuudessa enemmän myös
joukkoliikenteessä.
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Kuva 4: Ajoneuvotyyppien ominaispäästökertoimien (g/km) muutoksia. Lyhenteet: HA = perinteinen diesel- tai bensiinikäyttöinen
auto, HEV = hybridi, EV = sähköauto.

Laskennassa on arvioitu myös tavaraliikenteen vaikutus liikenteen päästöihin. Tavaraliikenne aiheuttaa
päästöjä liikennemallin laskentaan maankäytön mukaan, eli tietty kerrosneliömetrimäärä tiettyä maankäyttöä
aiheuttaa tietyn verran liikennettä kuorma-autoille ja pakettiautoille. Tässä työssä sovellettuun
laskentatyökaluun, eli Ecocity Evaluator-ohjelman liikennemalliin on ohjelmoitu lähtötiedoiksi
kokonaisuudessaan ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” -tutkimus (Suomen Ympäristö 27 /
2008), ja tämä tietokanta on yhdistetty tilastokeskuksen toimittamiin lukuihin tavaraliikenteen keskimääräisistä
rahdeista ja kuljetusetäisyyksistä. Analyysissä on pyritty mahdollisimman tarkasti määrittelemään kaavaalueilla
tavaraliikennettä
synnyttäviä
toimintoja
hyödyntämällä
lähtötietoja
toimitilaja
palvelurakentamisesta sekä asiantuntija-arvioita.
Liikenteen päästöjen kehityksessä on siis otettu huomioon autokannan kehitys sekä paikalliset liikennesuoritteet.
Päästöjen pienenemiseen vaikuttavat palvelurakenteen oletettavasti aiheuttamat muutokset asukkaiden
liikennekäyttäytymisessä sekä ajoneuvokannan sähköistyminen ja liikennemuotojen ominaispäästökertoimen
pieneneminen.
2.4 Jätehuolto
Jätehuollon päästöt on arvioitu Oulun kaupungin kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman perusteella
(SEAP), jossa jätehuollon päästöt koostuvat kiinteän jätteen kaatopaikkasijoituksesta ja laitoskompostoinnista.
Jätehuollon ilmastovaikutukset on johdettu Oulun seudun keskiarvoista, ja niissä on otettu huomioon päästöjen
osuus asukasluvun suhteessa.
Jätehuollon asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä arvioitaessa lähtöarvona on käytetty SEAP:in lukua 0,2
t CO2-ekv/asukas vuodelle 2010. Nykytilanteen osalta jätehuollon asukaskohtainen kasvihuonekaasupäästö
on arvioitu tasolle 0,1 t CO2-ekv/asukas. Nykytilanteen ja vuoden 2020 päästöt perustuvat Oulun kaupungin
kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaan, jonka Tavoite-skenaarion mukainen jätehuollon
asukaskohtainen päästötaso vuonna 2020 on 0,1 t CO2-ekv/asukas. Laskennassa on oletettu jätehuollon
päästöjen laskevan lineaarisesti vuoden 2010 tasosta 0,01 t CO2-ekv/asukas vuodessa. Päästöjen on oletettu
laskevan vielä vuoden 2020-tasosta. Vuodesta 2025 tarkastelujakson (50 vuotta) loppuun asti jätehuollon
asukaskohtaisten päästöjen oletettiin olevan 0,05 t CO2-ekv/asukas.
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2.5 Kustannukset
Kappaleessa 3 on esitetty karkeat arviot rakentamisen, liikenteen ja energiankulutuksen kustannuksista
kullekin kaavarunkovaihtoehdolle vuoteen 2065 asti. Ilmastovaikutusten tavoin, kustannukset on arvioitu
tuotannon näkökulmasta, eli kuinka paljon eri kaavarunkovaihtoehtojen mukainen Hiukkavaaran alue tuottaa
kustannuksia rakentamisen, liikenteeseen ja energiankulutuksen näkökulmista.
Rakentamisen kustannukset aiheutuvat rakennusmateriaalista, työmaatoiminnasta sekä rakennusten
kunnossapidosta ja purkamisesta. Rakentamisen ja rakennusten kunnossapidon kustannukset on jaettu koko
elinkaarelle samoin kuin päästötkin.
Energiankäytön kustannukset muodostuvat käytettyjen energiamuotojen investoinneista ja polttoaineiden
keskimääräisistä hinnoista. Kustannukset on laskettu annuiteettimenetelmällä euroina käytettyä
megawattituntia kohti.
Liikenteen osalta kustannuslaskennan perusteet on määritetty
käyttökustannuksista niin henkilöautojen kuin joukkoliikenteenkin osalta.

karkeasti

kilometrikohtaisista

Kaikki kustannukset on laskettu EcoCity Evaluator-ohjelmiston kustannuslaskentamodulilla, joka siis arvioi
uudesta yhdyskuntarakenteesta aiheutuvia kustannuksia. Jätehuollon kustannuslaskenta on jätetty tarkastelusta
pois, koska se ei sisälly EcoCity Evaluatorin kustannuslaskentamoduliin.
Kustannukset jakautuvat sekä kunnallisille että yksityisille toimijoille, eikä kustannusten jakautumista ole
tarkemmin kohdennettu eri toimijoille.

3. Hiukkavaaran keskuksen eteläosa
3.1 Lähtötiedot
Selvitystyön pohjaksi Oulun kaupungilta saatiin kolme kaavarunkovaihtoehtoa (A ”Lenkki”, B ”Kehrä” ja C
”Ruoto”), joista selvisi asuinaluetyypeittäin alustava mitoitus eri alueille arvioituihin asukas- ja asuntomääriin.
Kaikki kolme vaihtoehtoa pitivät sisällään kaksi osa-aluetta (A4 ja A5), joita laskennassa on tarkasteltu
erillisinä osina. Kaikista vaihtoehdoista saatiin kattavat lähtötiedot, joista selvisi kerrosneliöt
rakennustyypeittäin, asumisväljyydet, jotka oletettiin samoiksi rakennustyypistä riippumatta, asuntojen
keskimääräinen pinta-ala sekä alueen rakentamisen aikataulu. Rakentamisen aikataulu noudattaa alueen
oletettua väestönkehitystä joka on esitetty taulukossa 2. Alueen tarkat lähtötiedot on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 2 – Oletettu asukasmäärän kehitys
Asukasmäärän
kehitys
Lenkki A4

20162020
984

20212025
1111

20262030
1111

20312035
1111

20362040
1111

20412045
1111

20462050
1111

20512055
1111

20562060
1111

20612065
1111

Lenkki A5

586

633

633

633

633

633

633

633

633

633

Yhteensä Lenkki

1570

1744

1744

1744

1744

1744

1744

1744

1744

1744

Kehrä A4

1093

1261

1261

1261

1261

1261

1261

1261

1261

1261

Kehrä A5

607

665

665

665

665

665

665

665

665

665

Yhteensä Kehrä

1700

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

Ruoto A4

902

1015

1015

1015

1015

1015

1015

1015

1015

1015

Ruoto A5

730

730

730

730

730

730

730

730

730

730

Yhteensä Ruoto

1632

1745

1745

1745

1745

1745

1745

1745

1745

1745

Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd
Nuijamiestentie 5A, 00400 Helsinki
Y-tunnus 2258488-7
info@ecocity.fi
www.ecocity.fi

9
Taulukko 3 – Rakentamisen, kunnossapidon ja rakennusten energiankulutuksen päästölaskennan pohjaksi saatuja lähtötietoja
kullekin kaavarunkovaihtoehdolle

Vaihtoehto A "Lenkki"
A4

Suunnittelualue

Rakennustyypit

AKR

Kerrostalot

169

AR

Rivitalot

104

AP

Rivitalot

117

AO7

Erilliset pientalot

AO

Erilliset pientalot

Palvelut

Päiväkoti

Yhteensä

A5

asuntoja kem²

kem²/asunto

asuntoja kem²

kem²/asunto

12 680 75

63

4 750

75

9 920

116

11 010 95

17 750 150

27

4 050

150

42

6 500

150

0

0

150

58

8 700

150

79

11 850 150

95

500
490

500

56 050

285

32 160

Vaihtoehto B "Kehrä"
A4

Suunnittelualue

Rakennustyypit

AKR

Kerrostalot

225

AR

Rivitalot

AP
AO7

A5
asuntoja kem²

kem²/asunto

16 870 75

77

5 800

75

140

14 700 105

95

9 000

95

Rivitalot

122

18 300 150

70

10 500 150

Erilliset pientalot

26

3 900

150

0

0

150

AO

Erilliset pientalot

62

9 300

150

53

7 950

150

Palvelut

Päiväkoti

Yhteensä

asuntoja kem²

kem²/asunto

800
575

63 070

295

34 050

Vaihtoehto C "Ruoto"
A4

Suunnittelualue

Rakennustyypit

AKR

Kerrostalot

151

AR

Rivitalot

114

AP

Rivitalot

AO7

A5
asuntoja kem²

kem²/asunto

11 300 75

0

0

75

10 800 105

80

7 560

105

126

18 900 150

48

7 200

150

Erilliset pientalot

27

4 050

150

0

0

150

AO

Erilliset pientalot

38

5 700

150

145

21 750 150

Palvelut

Päiväkoti

Yhteensä

asuntoja kem²

kem²/asunto

600
455

51 350

600
273

37 110

Tarkasteluissa erillispientaloista 90 % on rakennettu puu (ulkoverhoilu puulaudoituksesta) pääasiallisena
rakennusmateriaalina ja loput 10 % ovat kivitaloja (ulkoverhoiluna tiiliverhoilu). Rivitaloissa jakauma on
runkomateriaalin osalta 80 % puu (ulkoverhoiluna puulaudoitus) pääasiallisena rakennusmateriaalina ja 20 %
kivi (ulkoverhoiluna tiiliverhous) pääasiallisena rakennusmateriaalina. Alueen infrastruktuurin rakentamisen
arvioitiin noudattavan seuraavaa jakaumaa: 80 % rakennetaan 2015 ja loput 20 % 2016-2020.
Asuinkerrostaloissa sekä muissa kuin asuinrakennuksissa pääasiallinen rakennusmateriaali on kivi ja
ulkoverhoilun osalta eristerappaus. Rakentamisen aikataulu sekä rakennusmateriaalit on esitetty taulukossa 4.
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Taulukko 4 - Rakentamisen aikataulu ja pääasiallinen rakennusmateriaali
Hiukkavaaran eteläosa (A4/A5)

Rakentamisen aikataulu (%)

Rakennustyyppi

2015 2016-2020

2021-2025

Runkomateriaali

Julkisivumateriaali

puu

kivi

puu

kivi

Erilliset pientalot

20 % 80 %

0%

90 %

10 %

90 %

10 %

Rivitalot

13 % 54 %

33 %

80 %

20 %

80 %

20 %

Kerrostalot

20 % 80 %

0%

Päiväkoti

2026-2030

100 %

100 %

100 %

Infra

80 % 20 %

Selvityksessä käytettiin asuinrakennusten energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen määrityksessä Oulun
kaupungilta saatuja lähtötietoja. Jokaisessa kaavarunkovaihtoehdossa oli erilainen energiamuotojen jakauma
lämmityksen osalta. Niiden rakennusten, jotka sijaitsevat kaukolämpöverkon alueella, oletettiin käyttävän
kaukolämpöä pääasiallisena lämmitysmuotonaan. Muille alueille määritettiin lämmityksen energiamuodot
erikseen Oulun kaupungilta saatujen osuuksien perusteella. Erillisten pientalojen, rivitalojen ja päiväkotien
energiamuotojen osuudet lämmityksestä jokaiselle kaavarunkovaihtoehdolle erikseen on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5 – Energiamuotojen osuudet lämmityksestä sekä niiden oletettu muutos Hiukkavaaran keskuksen eteläosan
rakennusvaiheen aikana

Lämmitysmuotojen osuudet
(%)

Vaihtoehto A "Lenkki"
A4/A5

Vaihtoehto B "Kehrä"
A4/A5

Vaihtoehto C "Ruoto" A4

Vaihtoehto C "Ruoto" A5

2015

20162020

20212026

2015

20162020

20212026

2015

20162020

20212026

2015

20162020

20212026

Sähkö

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

3

1

Kaukolämpö

70

70

70

100

100

100

59

59

59

0

0

0

Maalämpö

30

30

30

0

0

0

30

21

14

73

70

64

Aurinkolämpö

0

0

0

0

0

0

5

9

12

9

12

16

Biomassa

0

0

0

0

0

0

6

11

15

11

15

19

Yhteensä

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Hiukkavaaran keskuksen eteläosan suunnitteluvaihtoehdot poikkesivat toisistaan energian tuotantomuotojen
osalta. Kaikkiin kolmeen vaihtoehtoon oli esitetty varaus kaukolämmölle. Vaihtoehdon C (Ruoto) alueelle A5 ei
ole suunniteltu ollenkaan kaukolämpöä, vaan alueen lämmöntuotanto on tarkoitus toteuttaa hajautetusti.
Rakennusten energiatehokkuus ja kiristyvät määräykset on otettu huomioon arvioimalla kokonaisenergian
kehitystä siten, että kaikki rakennetut kerrostalot täyttävät A-energialuokan vähimmäisvaatimustason.
Laskennassa käytetyt arvot on esitetty taulukossa 6.
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Taulukko 6 – Rakennusten ominaisenergian kulutus ja sen oletettu muutos rakennusvaiheen aikana

Ominaiskulutus

Lämmin käyttövesi
(kWh/m²/a)

Tilojen ja ilmanvaihdon
lämmitystarve (kWh/m²/a)

Laitesähkön kulutus
(kWh/m²/a)

Kokonaisenergiankulutus
(kWh/m²/a)

2015 2020 2025 2030 2015

2020

2025

2030

2015 2020 2025 2030 2015

2020

2025

2030

erillistalot

35

35

30

30

55

50

45

40

32

30

25

25

122

115

100

95

rivitalot

35

35

30

30

55

50

45

40

32

30

25

25

150

115

100

95

kerrostalot

35

35

35

35

55

55

55

50

35

30

30

30

130

107

107

104

liikerakennukset

4

20

61

85

opetusrakennukset ja päiväkoti

11

20

37

68

toimistorakennukset ja
hyvinvointikeskus

6

20

39

65

palvelualan rakennukset

40

20

46

106

3.2 Kasvihuonekaasulaskennan tulokset
Hiukkavaaran keskuksen eteläosan ilmastovaikutusten arvioinnissa on arvioitu kolmen erilaisen vaihtoehdon
kasvihuonekaasupäästöjä. Vaihtoehdot on lisäksi jaettu kahteen osa-alueeseen (A4 ja A5) joita on tuloksissa
tarkasteltu sekä erillisinä, että yhteisinä alueina.
Seuraavassa on esitetty edellä kuvatuin laskentaperiaattein määritetyt rakentamisen, liikenteen ja
energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöt ensin kullekin kaavarunkovaihtoehdolle vuoteen 2065 asti. Tämän
jälkeen esitellään tulosten vertailua ja arvioita eri kaavarunkovaihtoehtojen ja osa-alueiden kustannuksista
sekä erikseen vaihtoehtojen ilmastovaikutusten ja kustannusten tarkastelua ja analysointia.
Seuraavassa kuvatut, kullekin kaavarunkovaihtoehdolle erikseen lasketut ilmastovaikutukset, on esitetty
kokonaispäästöinä (t CO2-ekv/a) sekä asukaskohtaisina kasvihuonekaasupäästöinä (t CO2-ekv/asukas,a).
Kokonaispäästöt on saatu kertomalla asukaskohtaiset päästöt alueen asukasluvulla. Sekä kokonaispäästöt
että asukaskohtaiset päästöt on laskettu erikseen molemmille alueille (A4/A5) sekä esitetty samassa
kuvaajassa kunkin vaihtoehdon osa-alueiden asukaskohtaisten päästöjen kanssa. Kunkin vaihtoehdon
sektorikohtaiset päästöt on esitetty liitteissä 5a, 5b, 6a, 6b, 7a ja 7b.
Kaikki tässä raportissa esitetyt laskelmat on tehty Ecocity Evaluator-ohjelmistolla, jonka tuloksiin vaikuttavat
skenaariot on johdettu tutkimuksista joiden arviot ulottuvat enimmillään vuoteen 2050 asti. Tämän perusteella,
tässä raportissa käytettyihin lähteisiin nojaten,
laskennan tuloksia voidaan mallintaa niin pitkälle
tulevaisuuteen, kuin luotettavat laskentaperusteissa kuvattujen lähteiden skenaariot ulottuvat. Esimerkiksi
Energiateollisuus ry:n laatima visio sähköntuotannosta ulottuu vain vuoteen 2050 ja tästä syystä
energiankulutuksen päästöt on pidetty muuttumattomina vuodesta 2050 eteenpäin.
Toisena esimerkkinä on liikenteen päästöjen arvioinnissa käytetty ajoneuvojen ominaispäästökertoimien
kehitys, joka perustuu nykytilanteessa VTT:n LIPASTO laskentajärjestelmään13 ja tulevaisuuden skenaarioissa
ERA17-toimintaohjelmaan liittyvään SITRAN Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasut selvityksen Baseline- ja VNK-C -skenaarioihin ajoneuvoteknologian kehityksestä sekä uusiutuvien
polttoaineiden käyttöön liikenteessä14. SITRAN Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasut selvityksen skenaariot ulottuva ainoastaan vuoteen 2050 asti.
Hiukkavaaran kaavarunkoehdotusten ilmastovaikutusten arvioinnissa päästöjen kehitystä on arvioitu 50
vuoden ajanjaksolle ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että viimeisen kolmen vuosivälin
kasvihuonekaasupäästöt on oletettu pysyvän vuoden 2050 tasolla (vv. 2051-2065).
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3.2.1 VAIHTOEHTO A ”LENKKI”
Kuvassa 5 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon A ” Lenkki” rakennemalli. Kuvassa
vasemmalla on osa-alue A4 ja oikealla alue A5.

Kuva 5: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehto A ”Lenkki”. Kuvassa vasemmalla alue A4 ja oikealla alue A5.

Kuvassa 6 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon A kokonaispäästöt sekä asukaskohtaiset
päästöt energiankulutuksen, liikenteen, rakentamisen ja jätehuollon osalta. Vaihtoehdon A ”Lenkki”
kokonaispäästöt putoavat aloitusvaiheen noin 3850 tonnista hiilidioksidiekvivalenttia noin 1000 tonnia
tarkasteluvaiheen loppuun mennessä. Suurin osa päästöistä aiheutuu energiasektorin päästöistä.

Kuva 6: Vaihtoehto A ”Lenkki” (A4+A5) yhdistetyt kokonaispäästöt ja asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt.

Kuvassa 7 on esitetty alueen A4 kokonaispäästöt rakentamisen, liikenteen, jätehuollon ja energiankulutuksen
sektoreilta sekä koko alueen A4 asukaskohtaiset päästöt vuositasolla.
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Kuva 7: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon A ”Lenkki” osa-alueen A4 kokonaispäästöt ja asukaskohtaiset päästöt.

Kuvassa 8 on esitetty alueen A5 kokonaispäästöt rakentamisen, liikenteen, jätehuollon ja energiankulutuksen
sektoreilta sekä koko alueen A5 asukaskohtaiset päästöt vuositasolla.

Kuva 8: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon A ”Lenkki” osa-alueen A5 kokonaispäästöt ja asukaskohtaiset päästöt.
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3.2.2 VAIHTOEHTO B ”KEHRÄ”
Kuvassa 9 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon B ”Ruoto” rakennemalli. Kuvassa
vasemmalla on osa-alue A4 ja oikealla alue A5.

Kuva 9: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehto B ”Kehrä”. Kuvassa vasemmalla alue A4 ja oikealla alue A5.

Kuvassa 10 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon B kokonaispäästöt sekä
asukaskohtaiset päästöt energiankulutuksen, liikenteen, rakentamisen ja jätehuollon sektoreilta. Vaihtoehdon B
”Kehrä” kokonaispäästöt putoavat aloitusvaiheen noin 4500 tonnista hiilidioksidiekvivalenttia noin 800 tCO2ekv tarkasteluvaiheen loppuun mennessä. Suurin osa päästöistä aiheutuu energiasektorin päästöistä.

Kuva 10: Vaihtoehto B ”Kehrä” (A4+A5) yhdistetyt kokonaispäästöt ja asukaskohtaiset päästöt.

Kuvassa 11 on esitetty alueen A4 kokonaispäästöt rakentamisen, liikenteen, jätehuollon ja energiankulutuksen
sektoreilta sekä koko alueen A4 asukaskohtaiset päästöt vuositasolla.
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Kuva 11: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon B ”Kehrä” osa-alueen A4 kokonaispäästöt ja asukaskohtaiset päästöt.

Kuvassa 12 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon B alueen A5 kokonaispäästöt
rakentamisen, liikenteen, jätehuollon ja energiankulutuksen sektoreilta sekä koko alueen A5 asukaskohtaiset
päästöt vuositasolla.

Kuva 12: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon B ”Kehrä” osa-alueen A5 kokonaispäästöt ja asukaskohtaiset päästöt.
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3.2.3 VAIHTOEHTO C ”RUOTO”
Kuvassa 13 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon C ”Ruoto” rakennemalli. Kuvassa
vasemmalla on osa-alue A4 ja oikealla alue A5.

Kuva 13: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehto ”Ruoto”. Kuvassa vasemmalla alue A4 ja oikealla alue A5.

Kuvassa 14 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon C kokonaispäästöt sekä
asukaskohtaiset päästöt energiankulutuksen, liikenteen, rakentamisen ja jätehuollon sektoreilta. Vaihtoehdon C
”Ruoto” kokonaispäästöt putoavat aloitusvaiheen noin 3700 tonnista hiilidioksidiekvivalenttia noin 1200 tCO2ekv tarkasteluvaiheen loppuun mennessä. Päästövähenemä tarkastelujakson aikana on tässä vaihtoehdossa
kaikista suurin. Suurin osa päästöistä aiheutuu energiasektorin päästöistä.

Kuva 14: Vaihtoehto C ”Ruoto” (A4+A5) yhdistetyt kokonaispäästöt ja asukaskohtaiset päästöt.
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Kuvassa 15 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon C alueen A4 kokonaispäästöt
rakentamisen, liikenteen, jätehuollon ja energiankulutuksen sektoreilta sekä koko alueen A4 asukaskohtaiset
päästöt vuositasolla.

Kuva 15: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon C ”Ruoto” osa-alueen A4 kokonaispäästöt ja asukaskohtaiset päästöt

Kuvassa 16 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon C alueen A5 kokonaispäästöt
rakentamisen, liikenteen, jätehuollon ja energiankulutuksen sektoreilta sekä kokoalueen A5 asukaskohtaiset
päästöt vuositasolla.

Kuva 16: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon C ”Ruoto” osa-alueen A5 kokonaispäästöt ja asukaskohtaiset päästöt.

3.2.4 VAIHTOEHTOJEN A, B JA C ALUEELLINEN VERTAILU
Alueellista vertailua tehdessä on hyvä muistaa, että jokainen Hiukkavaaran keskuksen eteläosan
vaihtoehdoista (A, B, C) koostuu kahdesta osa-alueesta (A4 ja A5), jotka poikkeavat toisistaan
rakennustuotannon suhteen. Energiatuotannon suhteen alueellisia eroja ei ole muissa kuin vaihtoehdon C
”Ruoto” alueella A5 jossa energiatuotanto on toteutettu hajautetusti. Tässä selvityksessä Hiukkavaaran
keskuksen eteläosan vaihtoehtojen osa-alueita A4 ja A5 käsitelty laskennassa sekä erillisinä, että yhtenäisinä
alueina. Vertailu tehdään vastaavien osa-alueiden kesken sekä lopuksi vertaillaan jokaista
kaavarunkovaihtoehtoa yhtenäisesti.
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Kuvassa 17 on vertailtu Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen A, B ja C A4 alueen
kokonaispäästöjä sekä asukaskohtaisia päästöjä.

Kuva 17: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen alueellinen
asukaskohtaiset päästöt.

vertailu. Kuvassa alueen A4 kokonaispäästöt ja

Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen A, B ja C osa-alueen A5 kokonaispäästöjen ja
asukaskohtaisten päästöjen vertailu on esitetty kuvassa 18.

Kuva 18: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen alueellinen vertailu. Kuvassa alueen A5 kokonaispäästöt ja
asukaskohtaiset päästöt.

Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen A, B ja C osa-alueille A4 on allokoitu lähtökohtaisesti eniten
rakentamista kun taas osa-alueet A5 on kerrosneliöiltään ja asukasmääriltään selkeästi A4:sta pienempiä. A5
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alueet ovat myös hyvin pien- ja rivitalovaltaisia alueita. Energiantuotantoratkaisujen pysyessä samana,
suurempi rakennustuotanto yhdistettynä oletettuun asukastiheyteen selittää sen, että vaihtoehdoittain osaalueet A4 näyttäytyvät suurempina kokonaispäästöinä.
Vähäisen asukasmäärän omaava alueena, A5 alueet näyttäytyvät pääsääntöisesti suurempina
asukaskohtaisina päästöinä kuin vastaavat A4 alueet. Poikkeuksena tähän on vaihtoehdon C alue A5, jossa
energiantuotanto on hajautettu, eikä alueelle esimerkiksi tule kaukolämpöä. Koska alueen lämmitykseen
käytetty energia on tuotettu suurimmaksi osaksi uusiutuvilla vaihtoehdoilla, kuten maa- ja aurinkolämmöllä
sekä biopolttoaineilla, vaikuttaa niiden pienempi ominaispäästökerroin koko alueen energiantuotannosta
aiheutuviin päästöihin.
Selvityksessä tehtiin myös vertailu vaihtoehdoittain sekä kokonaispäästöjen että asukaskohtaisten päästöjen
osalta. Vaihtoehtojen A, B ja C kokonaispäästöt sekä asukaskohtaiset päästöt on esitetty kuvassa 19.

Kuva 19: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen (A4+A5) kokonaisvertailu.

Kuvasta 19 voidaan todeta, että pienimmät kokonaispäästöt aiheuttaa osittain hajautetulla
energiantuotannolla toteutettu vaihtoehto C ”Ruoto”. Kun kaikkien vaihtoehtojen kokonaispäästöt jaetaan
alueen oletetulla asukasmäärällä, saadaan kunkin vaihtoehdon asukaskohtaiset päästöt. Pienimmät
asukaskohtaiset päästöt aiheuttaa myös vaihtoehto C ”Ruoto”.
Toiseksi vähiten sekä kokonais- että asukaskohtaisia päästöjä aiheuttaa vaihtoehto A ”Lenkki”. Kyseinen
vaihtoehto on perusratkaisultaan lähes samanlainen kuin vaihtoehto C, sillä erotuksella että vaihtoehtoon C on
toteutettu A5 alueelle hajautettu energiantuotanto. Suurimmat päästöt aiheuttaa vaihtoehto B ”Kehrä” joka on
kaikista kolmesta vaihtoehdoista kokonaisrakennusvolyymiltään suurin.
Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen aluekohtainen sähkönkulutus ja lämmitykseen käytetty
energia on esitetty liitteessä 5a ja 5b alueittain. Kuvaajissa on esitetty kunkin kaavarunkoehdotuksen
sähkönkulutus sekä alueen lämmittämiseen käytetty energia. Esitetyt luvut on laskettu Ecocity Evaluatorilla
perustuen alueen rakennusten ominaisenergian kulutukseen (kWh/m2,a) sekä lämmitysmuotojakaumiin.
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3.3 Kustannusten vertailu
Seuraavassa on esitetty karkeat arviot rakentamisen, liikenteen ja energiankulutuksen kustannuksista kullekin
Hiukkavaaran keskuksen eteläosan kaavarunkovaihtoehdolle vuoteen 2065 asti. Kustannusten
laskentaperusteet on kuvattu edellä kappaleessa 2.5.
3.3.1 VAIHTOEHTO A ”LENKKI”
Kuvassa 20 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon A kokonaiskustannukset energian,
liikenteen ja rakentamisen sektoreilta. Kuvassa 21 ja 22 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan
vaihtoehdon 1 A4 ja A5 alueiden kustannukset eriteltyinä sektoreittain.

Kuva 20: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon A ”Lenkki” (A4+A5) kokonaiskustannukset.

Kuva 21: Vaihtoehdon A ”Lenkki” osa-alueen A4 rakentamisen, liikenteen ja energiankulutuksen kustannukset.
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Kuva 22: Vaihtoehdon A ”Lenkki” osa-alueen A5 rakentamisen, liikenteen ja energiankulutuksen kustannukset.

3.3.2 VAIHTOEHTO B ”KEHRÄ”
Kuvassa 23 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon B kokonaiskustannukset energian,
liikenteen ja rakentamisen sektoreilta. Kuvassa 24 ja 25 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan
vaihtoehdon B kokonaiskustannukset alueilta A4 ja A5.

Kuva 23: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon B ”Kehrä” (A4+A5) kokonaiskustannukset.
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Kuva 24: Vaihtoehdon B ”Kehrä” osa-alueen A4 rakentamisen, liikenteen ja energiankulutuksen kustannukset.

Kuva 25: Vaihtoehdon B ”Kehrä” osa-alueen A5 rakentamisen, liikenteen ja energiankulutuksen kustannukset.
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3.3.3 VAIHTOEHTO C ”RUOTO”
Kuvassa 26 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon C kokonaiskustannukset energian,
liikenteen ja rakentamisen sektoreilta. Kuvassa 27 ja 28 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan
vaihtoehdon C kokonaiskustannukset alueilta A4 ja A5.

Kuva 26: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdon C ”Ruoto” (A4+A5) kokonaiskustannukset.

Kuva 27: Vaihtoehdon C ”Ruoto” osa-alueen A4 rakentamisen, liikenteen ja energiankulutuksen kustannukset.
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Kuva 28: Vaihtoehdon C ”Ruoto” osa-alueen A5 rakentamisen, liikenteen ja energiankulutuksen kustannukset.

3.3.4 KAAVARUNKOVAIHTOEHTOJEN KUSTANNUSTEN VERTAILU
Kuviin 29 ja 30 on koottu Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen A,B ja C osa-alueiden A4 ja A5
kokonaiskustannukset.

Kuva 29: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen A, B ja C osa-alueiden A4 kustannusten vertailu. Kuvassa esitetyt
kustannukset ovat kokonaiskustannuksia rakentamisen, liikenteen ja energian sektoreilta.
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Kuva 30: Kuvassa on esitetty Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen A, B ja C osa-alueiden A5 kustannusten vertailu.
Kuvassa esitetyt kustannukset ovat kokonaiskustannuksia rakentamisen, liikenteen ja energian sektoreilta.

Kuvasta 30 voidaan todeta, että vaihtoehdon C osa-alue A5 tuottaa suurimmat kokonaiskustannukset johtuen
pääasiassa alueelle arvioidusta hajautetusta energiantuotannosta. Energiatehokas rakentaminen ja
uudenlaiset lämmitysratkaisut ovat toistaiseksi yksikkökustannuksiltaan perinteisiä keskitettyjä ratkaisuja
kalliimpia. Kyseisen alueen rakennustuotanto on myös täysin pientalovaltaista, jonka tuotanto
rakennusaikataulun mukaan keskittyy kokonaan vuosivälille 2015-2018 Tämä selittää vaihtoehdon C
kustannusten jyrkemmän kasvun kyseisellä vuosivälillä verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Kuvassa 31 on esitetty
Hiukkavaaran keskuksen eteläosan kokonaiskustannukset kustakin vaihtoehdosta yhteensä.

Kuva 31: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan kokonaiskustannukset vaihtoehdoittain (A4+A5).

3.4 Ilmastovaikutusten ja kustannusten tarkastelu
Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen kustannuksia ja ilmastovaikutuksia tarkastellessa on hyvä
pitää mielessä se, että vaihtoehdoittain vertaillut osa-alueet A4 ja A5 eroavat toisistaan rakennus- ja
energiantuotannoltaan sekä asukasmääriltään. Koska aluekohtaiset erot ovat rakennustuotannon ja
asukasmäärien osalta huomattavat, on ilmastovaikutuksia ja kustannuksia vertailtu osa-alueittain.
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Ilmastovaikutusten ja kustannusten tarkastelussa vertailukohdaksi otettiin kaikkein eniten yksikkö- ja
kokonaispäästöjä tuottava vaihtoehto. Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehto B (Kehrä) osoittautui
tässä selvityksessä kaikkein eniten päästöjä aiheuttavaksi vaihtoehdoksi. Vaihtoehtoon B piti sisällään eniten
rakennusneliöitä kuin muut vaihtoehdot.
Yksikkö- ja kokonaispäästöjä vertaillessa pienimmät ilmastovaikutukset tuottaa vaihtoehdon C alue A5.
Kyseessä on rakennusneliöltään ja asukasmääriltään A5 alueista kaikkein suurin. Huomioitavaa tässä on se,
että vaihtoehdon C alueelle A5 on oletettu täysin hajautettu ratkaisu energiatuotannon osalta (vrt kappale
2.2). Kustannusten osalta kyseinen vaihtoehto on kaikkein kallein. Syy tähän on se, että hajautetun
energiatuotannon johdosta alueen rakentamis- ja energiasektorin kustannukset ovat suuremmat kuin muissa
vaihtoehdoissa. Energiatehokas rakentaminen ja varsinkin uudenlaiset lämmitysratkaisut, kuten aurinko- ja
maalämpö, ovat vielä yksikkökustannuksiltaan kalliimpia ratkaisuja kuin perinteiset keskitetyt ratkaisut.
Tulosten perusteella voidaan todeta, että päästövähennykset näkyvät miltei aina suurempina kustannuksina.
Tuloksia vertaillessa on toisaalta hyvä ottaa huomioon, että tämä laskenta ei huomioi uusiutuvien ja
hybridiratkaisuiden yksikkökustannusten muutoksia tulevaisuudessa.

4. Hiukkavaaran keskuksen ydinalue
Selvitykseen kuului olennaisena osana Hiukkavaaran keskuksen ytimen palvelurakenteen päästöjen arviointi.
Seuraavassa on esitetty edellä kuvatuin laskentaperiaattein määritetyt rakentamisen, liikenteen, jätehuollon ja
energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöt Hiukkavaaran keskuksen osalta vuoteen 2065 asti. Hiukkavaaran
keskuksen ydinaluetta on tässä selvityksessä käsitelty erillisenä osana Hiukkavaaran keskuksen eteläosan
vaihtoehdoista. Lopputuloksissa esitetään Hiukkavaaran keskuksen ilmastovaikutukset yhdistettynä eteläosan
vaihtoehtoihin.
4.1 Lähtötiedot
Selvitystyön pohjaksi Oulun kaupungilta saatiin tarkat tiedot alueen asuinrakentamisesta sekä palvelu- ja
liikerakentamisesta. Alueiden päästölaskennassa käytettiin samoja menetelmiä kuin edellä mainituille
kaavaehdotuksille. Myös näiden alueiden laskelmat on tehty kokonaisuudessaan EcoCity Evaluatorohjelmistolla. Taulukossa 7 on esitetty alueelle suunnitellut rakennustyypit kerrosneliöineen.
Alueella olevien rakennusten energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennassa käytettiin samoja
arvoja kuin Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdoille. Rakennusten lämmitysmuotojen osuuksien
arvioinneissa on käytetty myös samoja oletuksia kuin edellä kuvatussa Hiukkavaaran keskuksen eteläosan
vaihtoehtojen arvioinnissa.
Taulukko 7 – Hiukkavaaran keskuksen ytimen rakennustuotanto

Hiukkavaaran keskuksen ydin
Kaava-alue

k-m2

AO/AP

43 500

AR

79 800

AK

96 000

Opetusrakennukset

15 000

Liikerakennukset

25 000

Hyvinvointikeskus

5 000

Liikuntapalvelut

25 000

Toimistorakennukset

56 100

Yhteensä

343 300
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Hiukkavaaran keskuksen palvelurakentaminen on vaiheistettu lyhyen aikavälin rakentamiseen vuosina 20152022 ja pitkän aikavälin palvelurakentamiseen 2023-2040. Hiukkavaaran keskuksen rakentamisen aikataulu
noudattaa taulukossa 8 esitettyä alueen oletettua väestönkasvun kehitystä. Alueen rakennustuotanto esitetty
kokonaisuudessaan taulukossa 9.
Taulukko 8 – Hiukkavaaran ytimen asukasmäärän oletettu kehitys
Asukasmäärän
kehitys
Hiukkavaara ydin

20162020
1232

20212025
3652

20262030
4386

20312035
4386

20362040
4386

20412045
4386

20462050
4386

20512055
4386

20562060
4386

20612065
4386

Taulukko 9 – Hiukkavaaran keskuksen rakentamisen aikataulu kokonaisuudessaan vuosina 2015-2040.
Hiukkavaaran keskuksen ydin Rakentamisen aikataulu k-m²

Rakennustyyppi

2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040

Erilliset pientalot

13500

21000

9000

Rivitalot

21850

47500

10450

Kerrostalot

26250

52500

17250

Liikerakennukset

8 000

5 000

10 000

2 000

Toimistorakennukset

5 400

16 200

21 600

8 100

2 700

Oppimiskeskus

15 000
6 000

10 000

4 000

Hyvinvointikeskus

5 000

Liikuntapalvelut

5 000

Infrastruktuurin rakentaminen Hiukkavaaran keskuksen ydinalueella on arvioitu alkavan jo vuonna 2015.
Infrastruktuuri valmistuu Hiukkavaaran keskukseen seuraavasti: 40 % vuonna 2015, 50 % vv. 2016-2020 ja
10 % vv. 2021-2025.
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4.2 Kasvihuonekaasulaskennan tulokset
Seuraavassa on esitetty edellä kuvatuin laskentaperiaattein määritetyt rakentamisen, energiankulutuksen,
liikenteen ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt Hiukkavaaran keskuksen ydinalueelle vuoteen 2065 asti.
Tulokset on esitetty asukaskohtaisina kasvihuonekaasupäästöinä (t CO2-ekv/asukas,a) sekä kunkin
kaavarunkovaihtoehdon kokonaispäästöinä (t CO2-ekv/a). Kuvassa 32 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen
kokonaispäästöt ja kuvassa 33 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen asukaskohtaiset päästöt.

Kuva 32: Kuvassa on esitetty Hiukkavaaran keskuksen kokonaispäästöt tarkastelujaksolla.

Kuva 33: Hiukkavaaran keskuksen kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti laskettuna.

4.3 Kustannukset
Kuvassa 34 on esitetty Hiukkavaaran keskuksen ydinalueen kustannukset. Kustannusten jakautuminen
sektoreittain on esitetty kuvassa 35.
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Kuva 34: Hiukkavaaran keskuksen ydinalueen kokonaiskustannukset (meur/vuodessa)

Kuva 35: Hiukkavaaran keskuksen ydinalueen kustannusten jakautuminen tarkastelujaksolle

5. Ver tailu
5.1 Tulosten vertailu Oulun ilmastotavoitteisiin
Saatuja tuloksia on tässä selvityksessä vertailtu vuonna 2012 hyväksyttyyn Oulun kaupungin kestävän
energiankäytön toimintasuunnitelmaan, joka asettaa päästötavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä 5,1 t CO2ekv/ asukas. Tässä raportissa esitetty EPECC:in ilmastovaikutusten arvointimalli (EcoCity Evaluator) perustuu
suurimpien päästölähteiden osalta samoihin laskentaperiaatteisiin ja samaan näkökulmaan (”tuottaja-vastaa”)
kuin laskenta, josta Oulun kaupungin kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman mukainen päästötavoite
on johdettu.
Vertailun vuoksi, ERA17-ohjelman Sitran Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasut –selvitys
lähtee päästötavoitteiden asetteluissan siitä, että yhdyskuntarakenteellisilla kehitysvaihtoehdoilla voidaan
merkittävästi vaikuttaa kasvihuonekaasujen määrään15. Selvityksessä arvioitiin erilaisin skenaarioin erilaisia
kehitysuravaihtoehtoja vuodelle 2050. Selvityksessä arvioitiin neljää eri skenaariota, joista kaikkein tiukimmat
päästötavoitteet vuodelle 2050 (4,2 t CO2-ekv/ asukas) aiheutti selvityksen tiivis-keskittyvä skenaario
lisätoimenpiteillä. Tavoitteissa on mukana teollisuuden aiheuttamat päästöt.
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Kun vertaillaan Hiukkavaaran keskuksen eteläosan ja keskuksen ydinalueen tuloksia edellä kuvattuihin
päästötavoitteisiin, ollaan jo nyt reilusti alle vuoden 2020 tavoitteista vaikkakin Hiukkavaarassa ei ole
teollisuuden aiheuttamia päästöjä. Päästötavoitteissa päästään myös selkeästi alle ERA17-ohjelmassa esitetyn
tiukimman päästötavoitteen (4,2 t CO2-ekv/ asukas vuonna 2050). Tässä kohtaa on hyvä huomioida, että
edellä kuvatut päästövähennykset riippuvat suuresti siitä, toteutuvatko esimerkiksi oletetut energiantuotannon
ominaispäästökertoimien, liikenteen ominaispäästökertoimien, henkilöajoneuvokannan sähköistymisen ja
rakentamisen energiatehokkuusnormien muutokset laskennassa sovellettujen skenaarioiden mukaisesti.
Kun Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen asukaskohtaiset päästöt yhdistetään Hiukkavaaran
keskuksen asukaskohtaisiin päästöihin, ollaan edelleen alle Oulun päästötavoitteen (5,1 t CO2-ekv/ asukas
vuonna 2020) sekä selkeästi myös alle ERA17-ohjelmassa esitetyn tiukimman tavoitteen (4,2 t CO2-ekv/
asukas vuonna 2050). Kuvassa 36 on esitetty Hiukkavaaran ydinalueeseen yhdistetyt eteläosan vaihtoehtojen
A, B ja C asukaskohtaiset päästöt.

Kuva 36: Hiukkavaaran keskuksen ydinalue yhdistettynä eteläosan vaihtoehtoihin (A4+A5). Kuvassa yhdistettyjen alueiden
asukaskohtaiset päästöt.

5.2 Herkkyystarkastelu
Hiukkavaaran keskuksen eteläosan ja keskuksen ydinalueen ilmastovaikutusten herkkyystarkasteluun otettiin
mukaan kaksi muuttujaa: kerrostalojen puurakentaminen ja kaukolämmön polttoainejakauman muutos.
Kumpaakin muuttujaa on tässä herkkyystarkastelussa tarkasteltu erikseen ja vertailtu edellä kuvattuihin
tuloksiin.
5.2.1 PUURAKENTAMISEN VAIKUTUKSET TULOKSIIN
Puurakentamisen herkkyystarkastelussa muuttujana oli kerrostalojen rakennusmateriaali, joka
herkkyystarkastelussa muutettiin siten, että kaikki kerrostalorakennukset muutettiin rakennusmateriaalin osalta
puurakenteisiksi. Herkkyystarkastelu tehtiin erikseen Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdoille A, B ja
C sekä Hiukkavaaran keskuksen ydinalueelle.

Herkkyystarkastelu osoitti, että Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen A, B ja C välillä ei
puurakentamisella ole asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä vertaillessa kovinkaan suurta merkitystä.
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Kokonaispäästöjenkin osalta ero puurakentamisen ja aiemmin esitettyjen rakentamismateriaalien välillä on
enimmillääkin vain noin 20 t CO2-ekv/vuodessa.
Kuvassa 37 on esitetty herkkyystarkastelun tulokset kokonaispäästöjen osalta. Tulokset on esitetty
vaihtoehdoittain seuraavasti: Lenkki (A4+A5) ja Kehrä (A4+A5).

Kuva 37: Herkkyystarkastelu: puurakentamisen (”Puu”) vaikutukset vaihtoehtojen yhteenlaskettuihin kokonaispäästöihin.

Vaihtoehto C ”Ruoto” osa-alue A5 ei pidä sisällään kerrostalorakentamista lainkaan. Tämän vuoksi on
vaihtoehdon C osa-alue A4 erotettu omaksi osakseen jonka tulokset on esitetty kuvassa 38.

Kuva 38: Herkkyystarkastelu: puurakentamisen (”Puu) vaikutukset osa-alueen Ruoto A4 kokonaispäästöihin.

Puurakentamisen herkkyystarkastelu tehtiin myös Hiukkavaaran keskuksen ydinalueelle, jossa myös kaikki
kerrostalorakentaminen asetettiin puurakentamiseksi. Edellä esitettyihin eteläosan kolmeen vaihtoehtoon
verrattuna, Hiukkavaaran keskuksen ydinalue pitää sisältää huomattavasti enemmän kerrostalorakentamista,
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jolloin myös erot puurakentamisen ja perinteisen kivirakentamisen välillä tulevat selkeämmin esiin. Kuvassa 39
on esitetty Hiukkavaaran keskuksen ytimen herkkyystarkastelu puurakentamisen osalta sekä
kokonaispäästöinä että asukaskohtaisina kasvihuonekaasupäästöinä.

Kuva 39: Herkkyystarkastelu: puurakentamisen (”puu”) vaikutukset Hiukkavaaran keskuksen ydinalueen asukaskohtaisiin khkpäästöihin ja kokonaispäästöihin.

Kuten kuvasta voidaan todeta, on puurakentamista suosiva skenaarion kasvihuonekaasupäästöt hieman
perinteistä kivirakentamista suosivaa pienemmät. Ero syntyy lähinnä siitä, että betonin valmistus
rakennusmateriaaliksi on huomattavasti hiili-intensiivisempää kuin puun valmistus. Toisaalta kun arvioidaan
rakennusmateriaalien
elinkaarta
niin
puun
kunnossapito
aiheuttaa
keskimäärin
enemmän
kasvihuonekaasupäästöjä kuin betoni- tai kivirakenteet ja tämä tasaa eroja, mitä tulee rakennusmateriaalin
valmistamiseen. Rakennusosien hiilinieluvaikutuksia ei ole näissä laskelmissa huomioitu, koska puurakentamiselle
ja sen nieluvaikutuksille ei ole vielä yhdenmukaista laskentastandardia olemassa.
5.2.2 KAUKOLÄMMÖN POLTTOAINEJAKAUMAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET TULOKSIIN
Kaukolämmön
polttoainejakauman
herkkyystarkastelussa
muuttujana
oli
Oulun
Energian
kaukolämmöntuotannon polttoainejakauman muutos. Herkkyystarkastelussa käytetty kaukolämmön
polttoainejakauma on esitetty taulukossa 10.
Taulukko 10 – Herkkyystarkastelussa käytetty kaukolämmön polttoainejakauma.
Kaukolämmön tuotannon
polttoainejakauma
Oulun Energia

%-osuus

Kivihiili

1%

Raskas polttoöljy

2%

Kevyt polttoöljy

0%

Turve

47 %

Uusiutuvat

50 %

Yhteensä

100 %
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Taulukossa 10 esitetyllä polttoainejakaumalla kaukolämmön tuotannon ominaispäästökertoimeksi saatiin 188
gCO2-ekv/kWh.
Herkkyystarkastelu tehtiin erikseen Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen A, B ja C välillä sekä
Hiukkavaaran keskuksen ydinalueen osalta. Ydinaluetta ja eteläosan vaihtoehtoja A, B ja C ei ole
herkkyystarkastelussa verrattu keskenään. Kaukolämmön polttoainejakauman muutoksella oli kaikkiin
tarkasteltaviin alueisiin suuremmat vaikutukset kuin puurakentamisella. Eroa alkuperäiseen tilanteeseen tuli
sekä asukaskohtaisissa kasvihuonekaasupäästöissä että kokonaispäästöissä. Toisaalta, verrattuna
alkuperäiseen tilanteeseen, alueiden keskinäinen järjestys ei päästöjen osalta muuttunut ollenkaan.
Kuvassa 40 on esitetty herkkyystarkastelun tulokset kokonaispäästöjen osalta. Tulokset on esitetty
vaihtoehdoittain seuraavasti: Lenkki (A4+A5), Kehrä (A4+A5) ja Ruoto (A4+A5). Vaikka vaihtoehdon C
”Ruoto” osa-alueen A5 lämmitystapaan kaukolämpö ei kuulukaan, on se silti otettu mukaan tähän
herkkyystarkasteluun osana Ruoto vaihtoehdon kokonaispäästötasetta.

Kuva 40: Herkkyystarkastelu: Kaukolämmön (”KL”) polttoainajakauman muutoksen vaikutus vaihtoehtojen kokonaispäästöihin.

Kuvassa 41 on esitetty herkkyystarkastelun tulokset asukaskohtaisten khk-päästöjen osalta.
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Kuva 41: Herkkyystarkastelu: Kaukolämmön (”KL”) polttoainajakauman muutoksen vaikutus vaihtoehtojen asukaskohtaisiin
päästöihin.

Kuten kuvasta 41 nähdään, kaukolämmön polttoainejakauman muutos aiheuttaa sen, että uudella jakaumalla
vaihtoehto C ”Ruoto” tuottaa pienemmät asukaskohtaiset päästöt kuin alkuperäisessä tilanteessa.
Kaukolämmön polttoainejakauman muutos tuottaa kaikissa vaihtoehdoissa pienemmät päästöt kuin
alkuperäinen tilanne. Pienimmät kokonaispäästöt tuottaa myös vaihtoehto C ”Ruoto”. Tulokseen vaikuttaa
osaltaan se, että ”Ruoto” vaihtoehdon osa-alueella A5 ei käytetä kaukolämpöä ollenkaan. Tästä syystä
kaukolämmön herkkyystarkastelu on esitetty erikseen alueille A5 kuvassa 42.

Kuva 42: Herkkyystarkastelu: Kaukolämmön (”KL”) polttoainejakauman muutoksen vaikutus osa-alueen A5 asukaskohtaisiin
päästöihin.
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Kuten kuvasta voidaan todeta, että hajautetun energiantuotannon osa-alue ”Ruoto” A5 tuottaa pienimmät
asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt. Kuvan perusteella kaukolämmön ominaispäästökertoimen muutos ei
vaikuta kaavarunkovaihtoehtojen keskinäiseen järjestykseen energiasektorin päästöjen osalta, vaan edelleen
hajautettuun ja uusiutuvaan lämmöntuotantoon nojautuva ”Ruoto” A5 erottuu edukseen huomattavasti muita
ilmastoystävällisempänä.
Herkkyystarkastelu tehtiin kaukolämmön polttoainejakauman muutoksen osalta myös Hiukkavaaran keskuksen
ydinalueelle. Koska Hiukkavaaran keskuksen ydinalueelle kuuluu kokonaan kaukolämmön piiriin ja alueella
olevat rakennukset on oletettu liittyvän kaukolämpöverkkoon, on polttoainejakauman muutoksella huomattavat
vaikutukset. Ero ydinalueella on suurimmillaan jopa 1760 tCO2-ekv vuodessa. Kuvassa 43 on esitetty
Hiukkavaaran ydinalueen kaukolämmön herkkyystarkastelun tulokset kokonaispäästöjen ja asukaskohtaisten
päästöjen osalta.

Kuva 43: Herkkyystarkastelu: Kaukolämmön (”KL”) polttoainejakauman muutoksen vaikutus Hiukkavaaran keskuksen ydinalueen
päästöihin.

5.2.3 VERTAILU
Tässä selvityksessä tehtiin herkkyystarkastelu kahdelle eri muuttujalle joita molempia tarkasteltiin erikseen
aikaisemmin tässä raportissa esitettyyn perustilanteeseen verrattuna. Muuttujina tarkasteluissa oli
puurakentamisen osuus verrattuna perinteiseen kivirakentamiseen ja kaukolämmön polttoainejakauman muutos
alkuperäiseen, taulukossa 1 esitettyyn jakaumaan verrattuna.

Tuloksista voidaan todeta, että vaikka kumpikin muuttuja tuotti pienemmät päästöt tarkasteltavalle alueelle
verrattuna alkuperäiseen tilanteeseen, oli kaukolämmön polttoainejakauman muutoksella selvästi suurempi
vaikutus päästötaseeseen kuin puurakentamista suosivalla vaihtoehdolla. Myös puurakentaminen pienentää
alueen kasvihuonekaasupäästöjä, vaikkakaan puurankentamisen hiilinieluvaikutusta ei näissä laskelmissa ole
huomioitu.
Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen vaikuttaa ominaispäästökertoimeen
merkittävästi. Kaukolämmön herkkyystarkastelussa kaukolämmön tuotannon ominaispäästökerroin oli 188
gCO2-ekv/kWh kun se alkuperäisessä, taulukon 1 mukaisessa, tilanteessa oli 248 gCO2-ekv/kWh. Alueilla,
jossa kaukolämpöä käytetään pääasiallisena lämmitysmuotona (Kehrä ja keskuksen ydinalue) on tällä
luonnollisesti päästöjen kannalta huomattava merkitys.
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6. Yhteenveto ja johtopäätelmät
Tässä selvityksessä on arvioitu pääasiassa Hiukkavaaran keskuksen eteläosan kaavarunkovaihtoehtojen
rakentamisen, energiakäytön, jätehuollon ja liikenteen ilmastovaikutuksia. Selvityksen pohjaksi Oulun kaupunki
toimitti Hiukkavaaran keskuksen suunnittelualueen kaavarunkovaihtoehdot lähtötietoineen, joiden perusteella
päästölaskelmat on tehty. Selvityksessä on tarkasteltu myös keskuksen ydinalueen tulevan rakentamisen
kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi selvityksessä on tarkasteltu kunkin kaavarunkovaihtoehdon sekä
Hiukkavaaran keskuksen ytimen karkeita kustannuksia.
Edellä kuvattu päästölaskenta pitää sisällään parhaan mahdollisen tiedon laskentaan vaikuttavista
muuttujista, kuten ajoneuvokannan sähköistymisestä ja liikennevälineiden ominaispäästöjen pienenemisestä,
sekä uusiutuvan energian käytöstä asuinrakennuksissa tulevaisuudessa. Tässä raportissa esitettyjen
päästötarkasteluiden suhteen on olennaista se, että useimmat päästölähteet (rakentaminen, energia, liikenne,
jätehuolto, infra) eivät yksinään radikaalisti heikennä mahdollisuuksia saavuttaa huomattavia
päästövähennyksiä jos muut tavoitteet toteutuvat edes jotenkin laskennan oletuksien mukaisesti. Samalla
kuitenkin esimerkiksi energiantuotanto, rakentaminen ja erityisesti liikenne sisältävät hyvin paljon edellä
kuvattuja riskitekijöitä, jotka tuovat ilmastovaikutusten arviointeihin aina epävarmuutta, mitä pitemmälle
tulevaisuuteen arvioinneissa mennään. Päästötavoitteen mukaista yksikköpäästölukua vertailtaessa on vielä
hyvä pitää mielessä, että uudet alueet näyttävät lähtökohtaisesti vanhaa kaupunkirakennetta
ilmastoystävällisemmiltä johtuen pääasiassa nykyaikaisemmista energiatehokkuusvaatimuksista ja myös siitä,
että energiantuotanto on nykyisin ilmastoystävällisempää.
Kaavarunkovaihtoehtojen suurimmat erot tulevat pääasiassa energiankulutuksesta. Energiankulutuksen päästöt
riippuvat kunkin kaavarunkovaihtoehdon asuntojakaumasta (AO, AP/AR ja AK/AKR), liike, toimitila- ja
palvelurakentamisen määrästä, eri rakennustyypeille arvioidusta lämmityksessä käytettävien energiamuotojen
jakaumasta sekä Oulun Energian kaukolämmön polttoainejakaumasta. Kuvissa 44 ja 45 on esitetty
Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen A, B ja C energiankulutuksen synnyttämät kokonaispäästöt.

Kuva 44: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen A, B ja C osa-alueen A4 energiankulutuksen aiheuttamat
kokonaispäästöt.

Kuvasta 44 voidaan todeta, että rakentamiseltaan ja energiantuotannoltaan samankaltaiset alueet ”Lenkki”
A4 ja ”Ruoto” A4 eivät juurikaan poikkea toisistaan energiankulutuksen päästöjen osalta. Vaihtoehdon
”Kehrä” A4 alueen suuremmat energiankulutuksen päästöt johtuvat siitä, että alueella on muihin vaihtoehtoihin
nähden selkeästi eniten rakentamista.
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Kuva 45: Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehtojen A, B ja C osa-alueen A5 energiankulutuksen aiheuttamat
kokonaispäästöt.

Kuvasta 45 nähdään, että vaikka hajautettua energiatuotantoa käyttävä alue ”Ruoto” A5 pitää sisällään
A5-alueista eniten kerrosneliöitä, ero verrattuna muihin A5-alueisiin energiankulutuksen päästöjen osalta on
merkittävä. ”Ruoto” A5 on myös sähkön- ja lämmönkulutukseltaan A5-alueista suurin (kts. liite 8b), mutta
ilmastovaikutuksiltaan edullisempi energiantuotanto aiheuttaa alueelle pienemmät energiankulutuksen
aiheuttamat ilmastovaikutukset sekä myös kokonaispäästöt.
Kaavarunkovaihtoehtojen ilmastovaikutusten vertailusta voidaan todeta, että ilmastovaikutusten kannalta
pienimmät asukaskohtaiset päästöt aiheuttavat Hiukkavaaran keskuksen eteläosan vaihtoehdot C ja A.
Vaihtoehdot A ”Lenkki” ja C ”Ruoto” ovat rakentamiseltaan sekä asukasmääriltään lähes yhtä suuret eikä
näiden vaihtoehtojen kesken löydy suuria eroja asukaskohtaisista eikä kokonaispäästöistä. Suuri merkitys
asukaskohtaisten päästöjen vertaillussa on vaihtoehdon C osa-alueella A5, joka poikkeaa muista hajautetulla
energiantuotannollaan. Alueiden kokonaispäästöjen välillä syntyvät pienet eroavaisuudet johtuvat eroista
alueen rakennustuotannossa, joka asukastiheyden pysyessä vaihtoehtojen välillä samana, näkyy suoraan
vaihtoehtojen kokonaispäästöissä. Koska näillä alueilla ei ole lainkaan toimitilarakentamista, ja
palvelurakentaminen rajoittuu vain pieneen päiväkotiin, tulevat suurimmat erot juuri rakennustuotannosta sekä
energiantuotantomuotojen valinnoista.
Kustannusten osalta voidaan todeta, että pienimmät kokonaiskustannukset tuottaa kaavarunkovaihtoehto A.
Vaihtoehto piti sisällään vähiten rakentamista joka, liikenteen ja energian kustannusten osuuksien pysyessä
lähes yhtä suurina, vaikuttaa eniten kokonaiskustannuksiin. Kustannusten osalta on myös huomattavaa se, että
vaihtoehdon C osa-alue A5 on kaikista A5 alueista kaikkein kallein. Syy tähän on se, että alueelle kaavaillun
hajautetun energiatuotannon johdosta alueen rakentamis- ja energiasektorin kustannukset ovat huomattavasti
suuremmat kuin muissa vaihtoehdoissa. On hyvä pitää mielessä, että tässä selvityksessä lasketut kustannukset
ovat vain karkeita arvioita kokonaiskustannuksista.
Kaavarunkovaihtoehtojen aiheuttamia päästöjä vertailtiin myös Oulun kaupungin kestävän energiankäytön
toimintasuunnitelmassa asetettuun tavoitteeseen ja kaikissa kaavarunkovaihtoehdoissa päästään reilusti alle
Oulun ilmastotavoitteiden. Suurimmat selittävät tekijät Hiukkavaaran kaavarunkovaihtoehtojen vähäisiin
päästöihin ovat laskennassa sovelletut tiukennetut rakentamista ohjaavat energiatehokkuusmääräykset sekä
sähkön tuotannon päästökertoimen oletettu putoaminen tulevaisuutta kohden. Liikenteen osalta päästöjä
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laskee tulevaisuutta kohden tehdyt oletukset liikenteen sähköistymisestä sekä eri liikennemuotojen
ominaispäästökertoimien kehityksestä.
Vaikka selkeimmät erot vaihtoehtojen välille saatiinkin eroavaisuuksista alueiden lämmöntuotannossa,
pystytään muiltakin sektoreilta tekemään muutama huomio. Asuntotyyppiin (liite 4) sidottu liikennesuorite
johtaa siihen, että kerrostaloasumista suosivat vaihtoehdot erottuvat edukseen pienempinä liikenteen
päästöinä. Toisaalta vaihtoehtojen väliset erot liikenteen päästöjen välillä jäivät hyvin pieniksi (liite 7).
Puurakentamiseen tehdyn herkkyystarkastelun perusteella voidaan todeta, että puurakentamisen suosiminen
vähentää rakentamissektorin päästöjä vaikka puurakenteiden hiilinieluvaikutusta ei otettaisikaan huomioon.
Tässä raportissa kuvatun laskennan perusteella voidaan todeta, että ilmastovaikutusten kannalta parhaat osaalueet ovat A4 alueista miltei identtiset ”Lenkki” ja ”Ruoto” ja A5 alueiden osalta ”Ruoto”. Tarkastellut A4
alueet ovat ominaispiirteiltään hyvin samankaltaisia, eikä suuria eroja A4 alueiden välillä syntynyt. Suurimmat
erot A4 alueiden välillä saatiin lämmöntuotannossa, joissa ”Lenkki” ja ”Ruoto” erottuivat edukseen
hyödyntämällä lämmöntuotannossa mm. maalämpöä kaukolämmön rinnalla. A5 alueiden osalta kokonaan
hajautettua ja uusiutuvaa lämmöntuotantoa hyödyntävä ”Ruoto” osoittautui selkeästi ilmastoystävällisimmäksi
vaihtoehdoksi. Järjestys pysyi ennallaan,
vaikka tehdyssä herkkyystarkastelussa kaukolämmön
ominaispäästökerrointa pudotettiin ja kaukolämpöä suosivien vaihtoehtojen päästötaseet laskivatkin.
Kääntöpuolena todettakoon, että kustannusten osalta ”Ruoto” A5 erottui vaihtoehdoista myös kaikkein
kalleimpana. Tässä kannattaa huomioida, että nykyisillä energiantuotannon yksikköhinnoilla uusiutuvia
polttoaineita hyödyntävillä hajautetuilla ratkaisuilla harvoin päästään kustannustehokkaampiin lopputuloksiin
kuin keskitetyillä ratkaisuilla. Uusiutuvan energiantuotannon yksikköhinnat ovat kuitenkin olleet globaalisti
jatkuvassa laskussa. Hyvin todennäköistä onkin, että ”Ruoto” A5:n mukaiset hybridiratkaisut pystyvät
tulevaisuudessa kilpailemaan esimerkiksi kaukolämmön kanssa myös kustannustehokkuudessa varsinkin alueilla,
joissa kaukolämmön tuotanto perustuu pääasiassa fossiilisiin polttoaineisiin.
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