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 KESTÄVYYSKRITEERISTÖ

Tämä kehityskuvan oheisasiakirja käsittelee Sibbesborgin kestävyyskriteereitä, niiden taustaa 
ja niiden muodostamisen prosessia.

Kriteerit ja mittarit kattavat ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat. Kriteerit 
ovat tärkeitä maankäytön suunnittelun työvälineitä: niillä konkretisoidaan kehityskuvassa 
asetettuja tavoitteita maankäytön ja liikenteen suunnittelussa sekä myös muissa kunnan 
strategioissa ja hankkeissa, joilla on vaikutusta fyysiseen ja toiminnalliseen ympäristöön. 
Mittareilla asetetaan suunnittelulle laatutaso, jolloin asetettujen tavoitteiden toteutumista 
voidaan seurata. Kriteerein ja mittarein voidaan ohjata suunnitteluratkaisuja ja todistaa, että 
yhdyskunta on kestävä. Lisäksi suunnitelmia voidaan verrata objektiivisesti muihin hankkeisiin 
ja yksittäisen ratkaisun vaikutusta kokonaisuuteen voidaan arvioida. 

Tämän kriteeristö on laadittu yhdessä Sibbesborgin kehityskuvan kanssa samanaikaisesti. 
Kriteeristön on laatinut arkkitehti Katriina Rosengren (WSP Finland Oy) ja siihen on antanut 
panoksensa seuraavat henkilöt:

WSP Finland Oy
arkkitehti Terhi Tikkanen-Lindström
VTM Jani Päivänen
YTM Suvi Järvinen
DI Reetta Putkonen
arkkitehti Teemu Holopainen
maisema-arkkitehti Satu Niemelä-Priittinen

Sipoon kunta
maisema-arkkitehti Kaisa Yli-Jama
arkkitehti Eveliina Harsia
DI Eva Lodenius
arkkitehti Mikko Aho

Sibbesborgin kilpailun erityisasiantuntijat
Rakennusneuvos (YM) Mauri Heikkonen 
Kiinteistöliiketoiminnan professori Seppo Junnila 
Erikoistutkija Marketta Kyttä
Johtava tutkija Pekka Lahti
Bio- ja ympäristötieteiden professori Jari Niemelä

Muut asiantuntijat
Vanhempi tutkija Leena Kopperoinen, SYKE
Maakunta-arkkitehti Sirkku Huisko
Professori Panu Lehtovuori
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Mitä tavoitellaan?  
Kriteereillä ja mittareilla pyritään antamaan ohjeita ja reunaehtoja kokonaisvaltaisesti 
kestävän yhdyskunnan tuottamiseksi. Tavoite juontaa juurensa Sibbesborgin kestävän 
yhdyskunnan suunnittelukilpailuun. Kilpailussa oli mainittu viisi ainutlaatuista teemaa, 
joiden suunnitteluratkaisujen nähtiin vaikuttavan oleellisesti alueen kestävyyteen: 
liikkuminen, asuminen ja elämäntapa, palvelut ja työpaikat, ympäristö ja maisema sekä 
eko-ja energiatehokkuus.

Kestävyydelle on olemassa runsaasti yhteisesti sovittuja määritelmiä, toisin kuin sen 
sukulaiskäsitteille ekologisuus tai ekotehokkuus. Kestävyyden määritelmistä kenties yleisin 
ja varhaisin on Brundtlandin komitean mietintö vuodelta 1987:

’Kestävyys on kykyä tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet 
heikentämättä tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omia tarpeitaan’ 
(Brundtland, 1987)

Suomen kestävän kehityksen toimikunta on määritellyt käsitteen suomalaisesta 
perspektiivistä vuosina 1994-5 seuraavasti:

’Kestävä kehitys on jatkuvaa, ohjattua yhteiskunnallista muutosta 
eri aluetasoilla, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja 
tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Keskeistä on 
kolme ulottuvuutta, ympäristötaloudellinen, yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen, jossa talous on alistettu ekologiselle kestävyydelle.’ 
(Suomen kestävän kehityksen toimikunta, 1994-5)

Kestävyys siis sisältää ison joukon ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia 
arvoja, joiden säilymistä pyritään turvaamaan tuleville sukupolville. Kestävyyttä 
voidaan verrata nelijalkaiseen tuoliin, jota kannattelevat ekologinen, taloudellinen, 
yhteiskunnallinen ja kulttuurinen jalka. Jos jalat eivät ole yhtä vahvoja, tuoli kaatuu. 
Samoin yhdyskunta ei voi pitkään toimia kuin neljän kestävyyden jalan varassa. Siksi 
tässä kestävyyskriteeristössä on pyritty kartoittamaan kestävän yhdyskunnan elementtejä 
tasapainoisesti, jokaista neljää kestävyyden tukijalkaa tasapuolisesti tarkastellen.



4

Erilaisia lähestymiskulmia kestävyyden 
mittaamiseen
Kestävyyden mittaamistapojen kehitystyö on kirjattu mm. nykyiseen hallitusohjelmaan ja 
kehitystyötä aihealueen piirissä onkin käynnissä runsaasti. Aluetason kestävyyttä mittaavien 
työkalujen kattavuus vaihtelee kuitenkin runsaasti. Muuttujia eri työkaluissa ovat mm:

•	 kattavuus (ekotehokkuus, energia- ja materiaalivirrat, päästöt tai laajempi 
kestävyysnäkökulma?)

•	 alueellinen mittakaava (kaupunginosa, kunta tai seututaso?)

•	 aikajänne (kestävyys hetkessä tai pidemmällä aikajänteellä?)

•	 arvolähtöinen tai keinolähtöinen lähestymistapa?

Ajankohtaisia ekotehokkaan aluesuunnittelun työkaluja on avannut mm. Aalto-yliopiston, 
SYKE:n ja VTT:n yhteishanke KEKO, jonka esiselvityksessä vertailtiin käytössä olevia 
järjestelmiä. 

Ekotehokkaan 
aluesuunnit-

telun työkalu-
pakki

Lokero 1:  
 kokonais-ekotehokkuu-
den arviointimenetelmät

Lokero 2: 
laajempi kestävän 
kehityksen näkö-

kulma

Lokero 3:  
energia- ja materiaalivir-

tojen laskentamallit

Lokero 4: 
päästöjen ja ympäristövai-

kutusten laskentamallit

A – seutu ja 
kuntataso

KulMaKunta CASBEE-City CitySim Aallon hybridi-LCA
Metka ECOREG ENVIMAT Ecocity Evaluator

YKEVAKA Seutukeke FRES ENVIMAT
KASVENER FRES
KUHILAS KASVENER
LIPASTO KUHILAS

YKR LIPASTO
UZ

B – kunnan osa  
ja korttelitaso

EcoBalance Beyond Vuores KULE Ecocity Evaluator

Ekopassi
BREEAM for 
Communities WinEtana UZ

HEKO CASBEE-UD YKR
Kyläpassi EcoProp

PIMWAG Ekotaajama
Green Star Com-

munities

LEED-ND

MenTouGou

PromisE

Taulukko 1: Eeva Säynäjoki, Jukka Heinonen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki, Ari Nissinen, Jyri Seppälä, Pekka 
Lahti, Appu Haapio: KEKO A, työkalupaketti 2, s.6.  Punaisella on merkitty ne työkalut, joita on käytetty tässä 
työssä taustamateriaalina.



5

Ekotehokkaan 
aluesuunnit-

telun työkalu-
pakki

Lokero 1:  
 kokonais-ekotehokkuu-
den arviointimenetelmät

Lokero 2: 
laajempi kestävän 
kehityksen näkö-

kulma

Lokero 3:  
energia- ja materiaalivir-

tojen laskentamallit

Lokero 4: 
päästöjen ja ympäristövai-

kutusten laskentamallit

A – seutu ja 
kuntataso

KulMaKunta CASBEE-City CitySim Aallon hybridi-LCA
Metka ECOREG ENVIMAT Ecocity Evaluator

YKEVAKA Seutukeke FRES ENVIMAT
KASVENER FRES
KUHILAS KASVENER
LIPASTO KUHILAS

YKR LIPASTO
UZ

B – kunnan osa  
ja korttelitaso

EcoBalance Beyond Vuores KULE Ecocity Evaluator

Ekopassi
BREEAM for 
Communities WinEtana UZ

HEKO CASBEE-UD YKR
Kyläpassi EcoProp

PIMWAG Ekotaajama
Green Star Com-

munities

LEED-ND

MenTouGou

PromisE

Kattavuus 

Työkalut mittaavat laajimmillaan kokonaisvaltaista kestävyyttä, johon kuuluu myös 
sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Tätä hieman kapeampi näkökulma on ekotehokkuus, 
joka KEKO-hankkeessa on määritelty ekotehokuuden ’kovaksi ytimeksi’ ilman sosiaalista 
ulottuvuutta. Kestävyyden osa-alueille energia- ja materiaalivirrat sekä päästöt on myös 
olemassa omat työkalunsa.

Alueellinen mittakaava  

Kaupunginosatasolla kestävyyden osatekijöitä mittaavat useat suomalaiset työkalut, 
mm. HEKO, Urban Zones, YKR, PROMISE, Ekopassi sekä EcoCityEvaluator. Seutu- ja 
kuntatasolla ainoa laajempaa kestävyyttä mittaava suomalainen työkalu on toistaiseksi 
Seutukeke, joka on vuonna 2011 valmistunut Suomen ympäristökeskuksen ja useammat 
tahon (VATT:n, VTT:n, Helsingin yliopiston, Ympäristöministeriön, Liikenneviraston, 
Liikenne- ja viestintäministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, SITO:n sekä Lahden 
ja Oulun kaupunkien) yhteishanke.

Aikajänne ja arvo/ keinolähtöisyys

Useimmat kriteeristöt toimivat nyt tapahtuvan suunnittelun, eivät pitkälle tulevaisuuteen 
tähtäävän aluesuunnittelun työvälineinä. Työvälineet ovat siksi myös preskriptiivisiä eli 
tarjoavat tällä hetkellä hyväksi tunnettuja suunnittelukeinoja kestävyyden toteuttamiseksi: 
suunnitteluratkaisua pisteytetään niissä käytetyn (subjektiivisen) keinovalikoiman 
perusteella. 

Toinen vahvistumassa oleva lähestymistapa on arvolähtöisyys, jossa kestävyyden osa-
alueiden ’resurssien’ (arvojen) muutoksia mitataan kirjanpidon tavoin. Arvolähtöisellä 
lähestymistavalla on juurensa mm. ympäristökirjanpidossa. Arvolähtöinen mittaustapa 
tähtää siihen, että kestävyyden ’kokonaisarvon’ tulisi pysyä plussan puolella eli keskeisiä 
kestävyyden osatekijöitä tulisi vaalia, jotta tulevat sukupolvet voisivat hyötyä niistä 
tasavertaisesti, kestävyyden määritelmän mukaisesti. Mm. Seutukeke-työkalu edustaa 
arvolähtöistä lähestymistapaa.

Seutukeke-kriteeristön lisäksi Sibbesborgin kestävyyskriteeristön sisältöalueiden kattavuutta 
on	verrattu	myös	kahteen	kaupallisiin	aluetason	sertifiointijärjestelmään:	amerikkalaiseen	
LEED Neighborhood Development-työkaluun sekä englantilaiseen BREEAM Communities 
2012-työkaluun. Nämä kaksi työkalua sopivat lyhyen tähtäimen suunnitteluun ja ovat 
keinokeskeisiä. Sibbesborgin kestävyyskriteeristön mittaristoa ja erityisesti kynnysarvoja 
tarkennettaessa myöhemmissä suunnitteluvaiheissa nämä kaksi järjestelmää voivat antaa 
osvittaa muualla käytetyistä standardeista ja viitearvoista.
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Kestävyystavoitteet Suomessa
Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa Suomessa maankäytön suunnittelua. MRL määrittelee 
valtion alueidenkäyttötavoitteiden, yleiskaavan, asemakaavan sekä niihin kuuluvien vai-
kutusten arviointien sisältövaatimukset. 

MRL:n keinovalikoima maankäytön suunnittelun ohjaamiseksi kattaa valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet, yleiskaavan ja asemakaavan sisältövaatimukset sekä edellisiin 
kuuluvien vaikutusten arviointien kattavuuden. MRL pyrkii kattamaan keinovalikoimas-
saan kaikki kestävyyden osa-alueet: ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen 
kestävyyden. Koska kestävyyttä turvataan osin lakisääteisesti MRL:n kautta, Sibbesborgin 
kestävyyskriteeristöä kehitettäessä tehtävänä onkin arvioida, minkälaista laatutasoa ta-
voitellaan MRL:n tavoitteleman tason lisäksi ja millaisin ohjeistuksin MRL:n vaatimukset 
ylittävä kestävyystaso olisi saavutettavissa Sibbesborgissa.  Koska osa ulkomaisista kritee-
ristöistä pyrkii turvaamaan tekijöitä, jotka turvataan Suomessa jo MRL:n kautta, on näitä 
koskevat vaatimukset jätetty pois Sibbesborgin kriteeristöstä.
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Yleiskaavan sisältövaatimuksia (MRL 39§):
•	 yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudelli-

suus ja ekologinen kestävyys
•	 olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hy-

väksikäyttö
•	 asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
•	 mahdollisuudet liikenteen, erityisesti jouk-

koliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä 
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituk-
senmukaiseen järjestämiseen ympäristön, 
luonnonvarojen ja talouden kannalta kes-
tävällä tavalla

•	 mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja 
eri väestöryhmien kannalta  tasapainoiseen 
elinympäristöön

•	 kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
set

•	 ympäristöhaittojen vähentäminen
•	 rakennetun ympäristön, maiseman ja luon-

nonarvojen vaaliminen
•	 virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

Asemakaavan sisältövaatimuksia (MRL 
54§):

•	 luodaan edellytykset terveelliselle, tur-
valliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, 
palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja 
liikenteen järjestämiselle

•	 Rakennettua ympäristöä ja luonnonym-
päristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä 
erityisiä arvoja saa hävittää 

•	 Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiym-
päristössä on oltava riittävästi puistoja 
tai muita lähivirkistykseen soveltuvia 
alueita

•	 Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenen-
kään elinympäristön laadun sellaista 
merkityksellistä heikkenemistä, joka ei 
ole perusteltua asemakaavan tarkoitus 
huomioon ottaen.

Vaikutusten / arviontien vaatimuksia (MRL 9§, MRA 1§)

Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen 
merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

•	 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

•	 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

•	 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

•	 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen

•	 kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Taulukko 2. MRL:n kestävyystavoitteet

Valtiotason alueidenkäyttötavoitteita (MRL 22§):

•	 Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista 
ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään 
kaupunkiseutuja ja taajamia.

•	 Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien 
saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöauto-
liikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen.

•	 Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

•	 Erityistavoite: Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on var-
mistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä 
edistävä liikennejärjestelmä. 

•	 Erityistavoite: alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön 
kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä 
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 
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Sibbesborgin kestävyyskriteeristön 
lähtökohdat

a. Kilpailuvaiheen teemakohtaiset kriteerit

Sibbeborgin kestävän yhdyskunnan kilpailuohjelmassa esitettiin kriteeristö, jonka 
mukaan kilpailuehdotusten keinovalikoiman kestävyyttä arvioitiin. Kriteeristö kattoi 
viisi kestävyysteema: liikkumisen, asumisen ja elämäntavan, ympäristön ja maiseman, 
eko- ja energiatehokkuuden sekä palvelut ja työpaikat.  Kilpailuvaiheen kriteeristö 
edustaa keinolähtöistä lähestysmistapaa. Tässä työssä oletettujen keinojen taustalla 
olevat tavoiteltavat arvot (kuten laadukas asuinympäristö, taloudellisesti elinvoimainen 
Sibbesborg) on tunnistettu ja keinot on jäsennetty uudelleen edistettävän kestävyysalueen 
mukaisesti. Kilpailuvaiheen ’pääkriteereistä’ on siis tullut mittareita, ja niille on pyritty 
löytämään konkreettisia viitearvoja muista tarjolla olevista kestävyyskriteeristöistä.
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Arvioitavat teemat Pääkriteeri

Ainutlaatuinen liikkumi-
nen

Liikennejärjestelyjen liittyminen luontevasti ja realistisesti valtakunnalliseen ja 
pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmään

Kaupunkirakenteen ja liikenteen keskinäisen vuorovaikutuksen huomiointi

Saavutettavuus, palvelujen keskeinen sijainti ja toimintojen sekoittuminen

Toteutettavuus ja liikennejärjestelmän täydentyminen maakäytön kehittyessä

Joukkoliikenteen asema liikennejärjestelmässä

Kävelyn ja pyöräilyn asema

Liikennejärjestelmän sopeutuminen ympäristöön

Ainutlaatuinen asumi-
nen ja elämäntapa

Yhteisöllisyys ja elämänlaatu

Kaupunkikuvan esteettisyys ja viihtyisyys

Elvyttävyys & Terveellisyys & Turvallisuus

Saavutettavuus

Toiminnallisuus ja arjen sujuvuus

Kulttuuri ja traditio

Luonnolliset ekosysteemit

Ainutlaatuinen ympäris-
tö ja maisema

Luonto- ja maisema-arvojen säilyttäminen

Ekosysteemipalveluita asukkaille

Kestävän kehityksen ekosysteemipalvelut mahdollistetaan

Luonnolliset ekosysteemit

Ainutlaatuinen eko- ja 
energiatehokkuus

Energiatehokkuus

Matala hiilijälki

Ekologinen vesitalous

Ekotehokas materiaalikierto ja jätehuolto

Luonnolliset ekosysteemit

Ainutlaatuiset palvelut ja 
työpaikat

Edellytysten luominen työpaikkojen ja palveluiden syntymiselle

Saavutettavat ja laadukkaat perus- ja lähipalvelut

Keskustojen elinvoiman ja kaupunkikulttuurin sekä pienpalveluiden tukeminen

Etätyön ja yksityisyrittäjyyden, kotona tehtävän työn tukeminen

Uudet lähi- ja virtuaalipalvelukonseptit

Kestävyyteen ja hyvinvointi- ja terveyspalveluihin liittyvät klusterit, veturit ja in-
novaatiot

Innovaatioiden ja uusien teknologioiden soveltaminen
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b. Sibbesborgin kehityskuvan tavoitteet

Kestävyys edellyttää paikallisten olosuhteiden huomioimista. Kehityskuvan työprosessin 
aikana on syntynyt joukko tavoitteita tulevalle kehitykselle nimenomaan Sibbesborgissa. 
Prosessin aikana syntyneet paikalliset tavoitteet on huomioitu tässä kestävyyskriteeristössä: 
kehityskuvan pääteemojen asumisen, palveluiden ja elinkeinojen tavoitteisto heijastuu 
myös Sibbesborgin kriteereihin.

c. Muut aluetason kestävyyden arviointijärjestelmät

Kilpailuvaiheen kriteeristön ja Sibbesborgin kehityskuvatyössä syntyneiden tavoitteiden 
lisäksi hyväksi lähtökohdaksi tälle työlle on valikoitunut Seutukeke-kriteeristö seuraavien 
näkökulmien takia:

•	 kattavuus: seudullinen/ kuntatason mittakaava

•	 suomalaisten olosuhteiden huomioiminen

•	 arvolähtöisyys ja aikajänne: lukitsemalla ainoastaan tavoiteltava lopputaso voidaan 
keinot tavoitteen saavuttamiseksi jättää avoimeksi, joka sopii pitkän aikajänteen 
kehittämistyöhön

Seutukeke kattaa laajan valikoima kestävän kehityksen osa-alueita, jotka liittyvät 
kaupunkiseutuihin ja niiden maankäyttöön. Mittaristo on suunniteltu maankäytön ja 
liikenteen suunnittelun eri vaiheisiin, mm. alkuvaiheen tavoitteen asetteluun, vaikutusten 
arvioinnin kohdentamiseen, vaikutusten arviointiin sekä toteutuneiden alueiden 
seurantaan. Mittarit on valikoitu siten että niihin on saatavissa avoimia aineistoja ja 
menetelmiä, ja tulokset esitetään paikkatietomuodossa mikäli mahdollista. Osatekijät 
eivät ole yhteismitallisia ja indikaattorit ovat toistaiseksi kuvailevia, eivät mittaavia. 

Sibbesborgin kriteeristöön on pyritty sulauttamaan mahdollisimman monta Suomen 
ympäristökeskuksen Seutukeke -mittaria mm. niiden avoimen saatavuuden ja 
paikkatietopohjaisuuden vuoksi. Näin tässä kriteeristössä tuotettua tietoa ja muiden 
kuntien keräämä paikkatieto- ja Seutukeke -aineistoa voidaan helpommin vertailla 
keskenään.

Seutukeke-kriteeristön lisäksi Sibbesborgin kestävyyskriteeristön sisältöalueiden kattavuutta 
on	verrattu	myös	kahteen	kaupallisiin	aluetason	sertifiointijärjestelmään:	amerikkalaiseen	
LEED Neighborhood Development-työkaluun sekä englantilaiseen BREEAM Communities 
2012-työkaluun. 

Kaikkia lähtöaineistona käytettyjä aluetason kestävyyden työkaluja ei ole sisällytetty 
Sibbesborgin kriteereihin kriteerejä esimerkiksi siksi, että MRL:n katsotaan turvaavan 
kriteerien toteutumisen suunnittelussa riittävän hyvin, tai siksi, että kriteerit mittaavat 
makrotason tekijöitä, joita Sibbesborgin maankäytön suunnitelulla ei voida ohjata. 
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Prosessi
Sibbesborgin kestävyyskriteeristön kehitystyö lähti liikkeelle kestävyyden sisällön 
määrittelystä sekä kestävyyden lakisääteisten ohjausjärjestelmien tutkimisesta Suomessa. 
Kun määritelmä ja kriteeristön kattavuus oli selvitetty, kestävyyskriteerien sisällöllisiksi 
päälähtökohdiksi muodostuivat:
•	 Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailun kilpailuohjelman 

arvostelukriteerit
•	 Sibbesborgin kehityskuvatyön tavoitteisto

•	 Muut aluetason kestävyyden arviointijärjestelmät, mm.  LEED, BREEAM ja Seutukeke

Edellisistä lähtökohdista koostettiin ensimmäinen kriteeristö, joka esiteltiin työpajassa 
17.8., johon osallistuivat kilpailuvaiheessa mukana ollut asiantuntijaraati, täydennettynä 
ulkopuolisilla asiantuntijoilla, Sipoon kunta sekä WSP:n työryhmä. 

PROSESSIKAAVIO

WSP Finland Oy
arkkitehti Katriina Rosengren
arkkitehti Terhi Tikkanen-Lindström
VTM Jani Päivänen
YTM Suvi Järvinen
DI Reetta Putkonen
arkkitehti Teemu Holopainen
maisema-arkkitehti Satu Niemelä-Priittinen

Sibbo kommun
maisema-arkkitehti Kaisa Yli-Jama
arkkitehti Eveliina Harsia
DI Eva Lodenius
arkkitehti Mikko Aho
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Työpajan tuloksena kestävyyskriteeristöä ja mittareita syvennettiin ja tarkennettiin, erityisesti 
mittareiden ja mahdollisten ’kynnysarvojen’ kohdalta. 

Kestävyyskriteeristön on tarkoitus olla jatkuvasti päivittyvä dokumentti. Erityisesti muuhun 
kuin maankäyttöön suoraan liittyvät mittarit ja kynnysarvot tarvitsevat syvempää 
osallistamista ja päivitystä suunnittelun tarkentuessa.

•	 Kestävyyden 
määritelmä , 
määritelmän 
kattavuus 

•	 MRL:n kestä-
vyystavoitteet ja 
ohjauskeinot

Kriteeristön 
muokkaus ja 
’mittarointi’ 
(jatkuu)

•	 Kilpailuvaiheen 
teemakohtaiset 
kriteerit

•	 Kehityskuvatyön 
tavoitteet

•	 Muut aluetason 
kestävyyden 
arviointijärjes-
telmät, esim.  
LEED, BREEAM 
ja Seutukeke

Kriteeristön esittely 
työpajassa 17.8.

•	 Mauri Heikkonen

•	 Sirkku Huisko, Uu-
denmaan liitto

•	 Seppo Junnila, 
Aalto yliopisto

•	 Leena Kopperoi-
nen, SYKE

•	 Marketta Kyttä, 
Aalto yliopisto

•	 Pekka Lahti, VTT

•	 Jari Niemelä, Hel-
singin yliopisto
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Näin luet Sibbesborgin kestävyyskriteeristöä
Sibbesborgin kriteeristön tavoitteena on ylläpitää yhdyskuntarakenteen kokonaiskestävyyttä 
pitkällä aikavälillä. Kestävyyden määritelmä edellyttää, että kaikki kestävyyden osa-
alueet huomioidaan. Sibbesborgin kriteeristön rakenne pohjautuu neljään kestävyyden 
peruspilariin: sosiaaliseen, kulttuurisen, ympäristön ja talouden kestävyyteen. Ihmiseen 
kohdistuvat osa-alueet (sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys) on tässä 
kriteeristössä kerätty ’Toiminnallinen ympäristö’ -otsikon alle. Fyysisen ympäristöön 
kohdistuvat osa-alueet on puolestaan kerätty ’Fyysinen ympäristö’ -otsikon alle. 
Sibbesborgin laajuisen yhdyskunnan rakentumisesta tulee vääjäämättä aiheutumaan 
heikennyksiä kestävyyden osa-alueiden sisällä. Näitä negatiivisia vaikutuksia voidaan 
kompensoida uusilla positiivisilla vaikutuksilla.

Kriteeristötaulukon ensimmäinen sarake määrittelee kestävyydelle oleellisen arvon tai 
kriteerin. Seuraavassa sarakkeessa luetellut mittarit kertovat puolestaan, miten edellisen 
sarakkeen kriteerin toteutumista voidaan esimerkiksi mitata. Joillekin mittareille voidaan 
jo tässä suunnitteluvaiheessa antaa kynnysarvo. Useimmat mittarit vaativat kuitenkin 
jatkokehitystä suunnittelun tarkentuessa, jolloin kynnysarvo tarkentuu. Kynnysarvoja 
määriteltäessä voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi viimeisessä sarakkeessa lueteltujen 
kriteeristöjen viitearvoja tai laskukaavoja.

Kriteeri Mittari Kynnysarvo Lähdekriteeristöjä 

Laadukas asuminen Monipuolisuus 
asuntojen hallinta-
muodoissa, koossa 
ja hinnassa

Määritellään tar-
kemmin osayleis-
kaavavaiheessa: 
esimerkiksi x % 
vuokratuotantoa, 
x% HITAS yms.

Seutukeke S4.2b 
Asuntojen hallinta-
muodot  
BREEAM SE05 Hou-
sing provision
LEED ND NPD C2 
Mixed-income diverse 
communities

Kriteeri eli arvo ker-
too, mitä kestävyyden 
osa-aluetta vaalitaan 
tai kehitetään. Tässä 
sarakkeessa on myös 
ehdotettu Sibbesbor-
gille sopivia keinoja 
kriteerin toteuttami-
seksi

Mittari kertoo, miten 
kriteerin toteutumista 
voidaan esimerkiksi 
seurata. Koska suun-
nittelukeinot kestä-
vyyden edistämiseksi 
kehittyvät, mittarit 
myös kehittyvät.

Kynnysarvo kertoo, 
minkälaisia viite- tai 
raja-arvoja mittarille 
voidaan esimerkiksi 
asettaa. Osa raja-
arvoista liittyy maan-
käyttöön, ja on mää-
ritelty jo esimerkiksi 
Sibbesborgin raken-
nemaalityön yhtey-
dessä. Osa taas vaa-
tii laajaa keskustelua 
ja syventämistä.

Tämä sarake kertoo, 
mistä olevien kestä-
vyystyökalujen koh-
dista löytyy lisätietoja 
kynnysarvojen kehittä-
miselle.
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Fyysinen ympäristö 
Fyysisen ympäristön  kriteerit ja mittarit tukevat fyysisen ympäristön pääelementtien (viherrakenteen/maaperän, vesien sekä ilman) arvojen säilymistä.   

Kriteeri Mittari Kynnysarvo Lähdekriteeristöjä

Ekologista rikkautta tukeva 
viherrakenne ja maaperä

Viherrakenteeseen ja maaperään 
kuuluvien ekosysteemien säilyminen 
toimivana ja on ehto kestävyyden 
toteutumiselle.  Paikallisten resurssien 
hyödyntäminen kestävällä tavalla 
takaa. että luonnonympäristö tuottaa 
jatkossa ekosysteemipalveluja.

1. Metsäalan  vähene-
minen 

Arvokkaat metsäkokonaisuudet 
säilyvät yhtenäisinä

Seutukeke E2.1 Laajat yhteinäiset metsäalueet, 
Seutukeke E2.4 Metsäalueiden pirstoutuneisuus, 
Taajamien metsäalueet, Seutukeke E1.3 Metsät ja 
suot, BREEAM LE02 Land use

2. Peltoalan väheneminen 
Viljelyyn käytettävien 
tilojen määrä

Kaupunkiviljelytoiminnot keskusta-
alueilla määritellään tarkemmin 
osayleiskaavavaiheessa

Seutukeke E1.3 Metsät ja suot, BREEAM LE02 Land 
use, LEED ND SLL P3 Agricultural land conserva-
tion

3. Suojelualueet Eivät heikenny
Seutukeke E1.2 Suojelualueet, BREEAM LE02 Land 
use, LEED ND SLL P2 Imperiled species and ecolo-
gical communities

4. Luonnon ydinalueiden 
eheys

Luonnon ydinalueet ja ekologiset 
käytävät säilyvät

Seutukeke E2.2 Luonnon ydinalueet,  BREEAM 
LE04 Enhancement of ecological value

5. Ekologiset käytävien 
eheys Ekologiset yhteydet säilyvät

Seutukeke E2.3 Luonnon ydinalueiden kytkeyty-
neisyys, BREEAM LE04 Enhancement of ecological 
value, LEED ND SLL CR7 Site design for habitat 
conservation

6. Muokattujen massojen 
määrä

Muutokset minimoitava ja perus-
teltava 

BREEAM LE02 Land use, LEED ND GIB CR7 Mini-
mized site disturbance in design and construction, 
LEED ND SLL CR6 Steep slope protection

Vesi

Veden laadun vaaliminen on 
elinehto yhdyskunnalle mm. 
puhtaan veden saatavuuden takia. 
Vesiekosysyteemien vaaliminen 
edistää monimuotoisuutta ja vesien 
virkistyskäyttöä.

7. Pintavesien laatu Ei heikennyksiä
Seutukeke E4.3a Pintavesien laatu, BREEAM LE03 
Water pollution, LEED ND GIB CR8 Stormwater 
management

8. Yleisten uimarantojen 
veden laatu Ei heikennyksiä Seutukeke E4.3b Yleisten uimarantojen veden 

laatu

9. Pinnoitettu maa-ala Minimoitava
Seutukeke E4.1. Pinnoitettu maa-ala, LEED ND 
GIB CR7 Minimized site disturbance in design and 
construction

10. Viher- ja vesialuever-
koston vuorovaikutus 
tunnistetaan

Muutokset minimoitava ja perus-
teltava BREEAM LE01 Ecology strategy

11. Riskipohjavedet Ei heikennyksiä Seutukeke E4.2a Riskipohjavedet

12. Pinnoitettu maa-ala 
pohjavesialueilla Minimoitava Seutukeke E4.2b Pinnoitettu maa-ala pohjavesi-

alueilla

Vähäpäästöisyys

Ilmastonmuutos on suurimpia 
rakennettua ympäristöä tulevaisuu-
dessa kohtaavia muutostekijöitä. 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
voidaan pienentää vähentämällä 
kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä 
rakennetun ympäristön rooli on 
merkittävä. Keinoja vähähiilisen 
yhdyskunnan saavuttamiseksi ovat 
esimerkiksi:

•	Pieni	energian	kulutus	rakennuk-
sissa ja infrastruktuurissa

•	Paikallinen	energiantuotanto	
uusiutuvilla energialähteillä

•	Pohja-	ja	pintavesien	laadun	säi-
lyttäminen ja hulevesien ekologinen 
käsittely

•	Mahdollisuus	kierrättää	jätettä	
uusiokäytössä tai bioenergiana 

•	Ympäristön	ekosysteemit	säilyvät	
toimivina ja tuottavat ekosysteemi-
palveluja.

•	Paikallisten	resurssien	hyödyntä-
minen kestävällä tavalla

•	Liikkumistarpeen	vähentäminen	
ja vähäpäästöiset liikkumistavat, 
ks. toiminnallisen ympäristön kohta  
’Laadukkaat paikallispalvelut’

13. Rakennettujen alueiden 
kytkeytyneisyys ja eheys

Määritellään tarkemmin osayleis-
kaavavaiheessa

LEED ND SLL P1 Smart location, LEED ND SLL CR1 
Preferred locations

14. Taajamien tiiveys
Tehokkuus >0.3 tiivis ja matala-
alueilla, >0.1 täydennysrakennet-
tavilla alueilla

Seutukeke E1.1e Taajamien harva pientaloasutus 
LEED ND SLL P2 + CR2 Compact development

15. Asuntorakentaminen 
asemakaavoittamatto-
milla alueilla

Määritellään tarkemmin osayleis-
kaavavaiheessa

Seutukeke E1.1a Asuntorakentaminen asemakaa-
voittamattomilla alueilla

16. Kasvihuonekaasu-
päästöt

KHK-päästöt laskussa. Määritel-
lään tarkemmin osayleiskaavavai-
heessa: esim. CO2 päästöt/asu-
kas alle Uudenmaan keskiarvon

Seutukeke T4.2a Kasvihuonekaasupäästöt

17. Paikallisesti tuotettujen, 
puhtaiden polttoainei-
den osuus käytetyistä 
energialähteistä

Määritellään tarkemmin asema-
kaavavaiheessa, esim. lähes-nol-
laenergiataso kaikissa rakennuk-
sissa, julkisissa plusenergiataso

Seutukeke T4.2b Uusiutuvan energian tuotanto 
BREEAM RE 01 Energy strategy, LEED ND GIB 
CR11 On-site renewable energy sources

18. Rakennusten energian-
kulutus Muu energian-
kulutus

Julkiset rakennukset:  passivitaso 
Ei-julkiset: lähes-nollaenergiataso

Seutukeke T4.1 Energiankulutus julkisissa raken-
nuksissa, Seutukeke T4.1b Sähkönkulutus, BREEAM 
RE 01 Energy strategy, LEED ND GIB P2 Minimum 
building	energy	efficiency,	LEED	ND	GIB	CR2	
Building	energy	efficiency

19. Energian seurantajär-
jestelmät

Reaaliaikainen sähkön kulutuksen 
seurantajärjestelmä

BREEAM RE 01 Energy strategy, LEED ND GIB CR2 
Building	energy	efficiency

20. Hyödynnetyn tai kierrä-
tetyn infran osuus

Määritellään tarkemmin osayleis-
kaavavaiheessa

BREEAM RE 02 Existing buildings and infrastructure 
LEED ND GIB CR15 Recycled content in infrastruc-
ture

21. Hyödynnettyjen masso-
jen määrä

Syntyvät massat käsitellään alu-
een sisällä

LEED ND GIB CR15 Recycled content in infrastruc-
ture

22. Sadeveden ja har-
maiden vesien osuus 
vedenkulutuksesta

Määritellään tarkemmin osayleis-
kaavavaiheessa

BREEAM RE03 Water strategy 
BREEAM LE 06 Rainwater harvesting, LEED ND 
GIB	P3	Minimum	water	efficiency,	LEED	ND	GIB	
CR3	Building	water	efficiency,	LEED	ND	GIB	CR14	
Wastewater management

23. Paikallisten materiaa-
lien hyödyntäminen 
rakentamisessa

Määritellään tarkemmin osayleis-
kaavavaiheessa BREEAM RE05 Low impact materials

24. Yhdyskuntajätteen 
hyödyntämisaste

Määritellään tarkemmin osayleis-
kaavavaiheessa

Seutukeke T4.3a Yhdyskuntajätteen hyödyntämis-
aste,	BREEAM	RE06	Resource	efficiency,	LEED	ND	
GIB CR16 Solid waste management infrastructure, 
Seutukeke T4.3b Loppusijoitettava yhdyskuntajäte
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Toiminnallinen ympäristö 
Toiminnallisen ympäristön  kriteerit ja mittarit tukevat sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen arvojen säilymistä

Kriteeri Mittari Alustava kynnysarvo Lähdekriteeristöjä 

Laadukas asuminen 

Kerrosalassa laskettuna asuminen muodostaa 
Sibbesborgin alueen tärkeimmän toiminnon. Sen 
monimuotoisuus ja laatu on siten Sibbesborgin 
alueen tärkein houkutustekijä. Asumisen merkitys 
alueen kestävyysyhtälössä on oleellinen. 

Laadukkaan asumisen tärkeimpiä keinoja Sib-
besborgissa:

•	 Monipuolisuus asuntotyypeissä sekä 
asuntojen hallintamuodoissa, koossa ja 
hinnassa

•	 Runsas tonttitarjonta
•	 Tasapainoinen väestörakenne ja sosioe-

konominen rakenne
•	 Puistojen, julkisen rannan ja luonnonaluei-

den hyvä saavutettavuus
•	 Viher- ja virkistysalueiden monipuolisuus
•	 Rannat tarjoavat mahdollisuuden oleskelu-

un, viljelyyn, laiduntamiseen, veneilyyn, 
kaupankäyntiin ja liikkumiseen.

1. Monipuolisuus asuntojen 
hallintamuodoissa, 
koossa ja hinnassa

Määritellään tarkemmin osayleiskaavava-
iheessa : esimerkiksi x % vuokratuotantoa, 
x% HITAS yms.

Seutukeke S4.2b Asuntojen hallintamuodotBREEAM 
SE05 Housing provisionLEED ND NPD C2 Mixed-
income diverse communities

2. Asuinaluetyypit
Määritellään tarkemmin osayleiskaavava-
iheessa: esim.50 % kerrostalo, 40 % T/M, 
10 % omakoti

Seutukeke S4.2a Asuinaluetyypit

3. Yhdistettyjen työpaikko-
jen/asuntojen määrä

Määritellään tarkemmin osayleiskaavava-
iheessa: esim. 50 % asunnoista palveluak-
seleilla toimii myös kotitoimistoina

Seutukeke potentiaaliset mittarit: etätyön mahdol-
lisuus, yritystoiminnan mahdollisuus

4. Runsas tonttitarjonta Määritellään tarkemmin osayleiskaava-
vaiheessa Muodostettu Sibbesborgin kehityskuvan työpajoissa

5. Muunneltavien asuntojen 
osuus, selviytymiskerrok-
sellisten asuntojen määrä

T/M alueilla kaikki asunnot oltava 
muunneltavissa, maantasossa olevissa 
useampikerroksisissa asunnoissa selviyty-
miskerros (kph, asuintila)

Muodostettu Sibbesborgin kehityskuvan työpajoissa

Förstklassig lokalservice

Förstklassig och mångsidig lokalservice säker-
ställer en smidig vardag för invånarna och min-
skar behovet av att färdas utanför området. Till 
de viktigaste sätten för att uppnå en förstklassig 
lokalservice i Sibbesborg hör bl.a. följande:

•	 Närservicen ska vara tillräckligt om-
fattande, mångsidig och lätt att anlita

•	 Dagligvaruaffärerna ska vara enkla att nå, 
de ska ha ett fördelaktigt läge i stadsstruk-
turen och enheterna ska vara små, 
närbutiker gynnas

•	 Stadsstrukturen är intakt, sammanhäng-
ande	och	sammanflätad

•	 Att cykla och promenera ska vara enkelt 
och bekvämt året runtFungerande reseked-
jor och en bra servicenivå inom kollek-
tivtrafiken	bidrar	till	en	smidig	vardag.

•	 Livskraftigt centrum, främjande av stadskul-
turen och småskalig service

6. Tärkeiden lähipalveluiden 
saavutettavuus

Määritellään tarkemmin osayleiskaavava-
iheessa: esim. palveluita vähintään 10/
kaupunginosa tai samassa kaupungi-
nosassa Tai: etäisyys palveluihin keskusta-
alueilla <100 m, T/M-alueilla < 300 m, 
muilla alueilla <1000 m

Seutukeke S5.1 Tärkeät lähipalvelut, BREEAM SE06 
Delivery of services, facilities and amenities, LEED 
ND NPD C3 Mixed-use neighborhood centers 
LEED ND NPD C15 Neighborhood schools

7. Lähivirkistysalueiden 
(lähipuistoon, rantaan, 
retkeilyalueiden) saa-
vutettavuus 

Määritellään tarkemmin osayleiskaavava-
iheessa: esim.
Alle 100m/ asukas (keskiarvo)

Lähivirkistysalueiden saavutettavuus
Seutukeke potentiaalinen mittari: ulkoilualueiden 
saavutettavuus, BREEAM SE06 Delivery of services, 
facilities and amenities, LEED ND NPD C9 Access to 
civic and public spaces,  LEED ND NPD C10Access 
to recreation facilities

8. Kaupunkiviljely osana 
kaupunkiluontoa ja 
virkistystä

Muodostettu Sibbesborgin kehityskuvan työpajoissa

9. Kaikille avoin, julkinen ja 
aktiivinen rantaviiva 

Määritellään tarkemmin osayleiskaavava-
iheessa: esim. Sipoonjokilaaksossa 95% Seutukeke E3.3 Vapaa rantaviiva

10. ”Julkiset” toiminnot 
(julkiset palvelut, ravin-
tolat/majoitus, liikkeet) 
rantojen läheisyydessä

Keskusta-alueilla: yli 50 toimintoa/km 100 
m rantavyöhykkeellä

BREEAM SE06 Delivery of services, facilities and 
amenities, LEED ND NPD C3 Mixed- use neighbor-
hood centers

11. Päivittäistavarakaupan 
saavutettavuus, sijainti 
kaupunkirakenteessa 
ja pieni yksikkökoko, 
lähikaupat

Määritellään tarkemmin osayleiskaavava-
iheessa: yksikkökoko ja etäisyys, verkon 
kattavuus

Seutukeke E1.1c Kaupan yksiköiden mitoitus yh-
dyskuntarakenteen vyöhykkeillä 

12. Ostovoiman kasvu

Määritellään tarkemmin osayleiskaava-
vaiheessa: esim.90 000as + 35 000tp 
+ Päivittäistavarakaupan mitoitus tulee 
perustua yli 75% paikallisen väestön 
ostovoimaan.

Seutukeke T1.3 Kotitalouksien käytettävissä oleva 
tulo

13. Opiskelupaikkojen 
määrä ja jakauma 
aloittain

Kehityskuvan teemoihin liittyviä opiskel-
upaikkoja vähintään x kpl v.2035

Seutukeke S2.3b Opiskelualoituspaikat
Seutukeke S2.3c Opiskelualoituspaikkojen jakauma 
koulutusaloittain

14. Joukkoliikenteen mahdol-
listava asukastiheys 

e=0.25-1.5 + rakennettujen alueiden 
yhtenäisyys

Seutukeke E1.1d Joukkoliikenteen mahdollistava 
asukastiheys, LEED ND NPD P2+C2 Compact 
development

15. Etäisyys ja liikkumisen 
helppous alakeskuksesta 
toiseen

Asuminen 300 m säteellä pysäkeistä
Pyörätietä pitkin 15 minuutissa keskuk-
seen. Pyöräilyn laatukäytävät keskusten 
välillä. Kattava pyöräverkko.

Seutukeke T3.1a Julkinen liikenne
Seutukeke T3.1b Joukkoliikenteen julkinen tuki
Seutukeke S6.1a Linja-autopysäkit
Seutukeke S6.1b Juna-asemat
Seutukeke E1.1h Liikenteen tunnusluvut
Seutukeke potentiaalinen mittari: kevyen liikenteen 
reittien kattavuus ja laatu
Seutukeke potentiaalinen mittarit: Matkaketjujen 
helppous ja miellyttävyys; Matkustusajat eri kulkuväli-
neillä keskustasta muille alueille
 BREEAM TM 04 Access to public transport, BREEAM 
TM 03 Cycling network, LEED ND SLL P1 Smart 
location, LEED ND SLL C3 Locations with reduced 
automobile dependence, LEED ND NPD C7 Transit 
facilities, LEED ND NPD C8 Transportation demand 
management

16. Matkaketjujen toimivuus

Liityntäbussin vuoroväli alle 10 min 
ruuhka-aikana (riittävä asukasmäärä), 
liityntäpysäköinti pyörille, autoille asemien 
yhteyteen ja tärkeimmille bussipysäkeille.

17. Liityntäliikenteen nopeus, 
vuoroväli, saavutetta-
vuus, sujuvuus kaikkiin 
suuntiin

Joukkoliikenne-etuudet mm bussikaistat 
ja valo-etuudet, suorimmat reitit busseille 
Määritellään tarkemmin osayleiskaava-
vaiheessa

18. Liityntäpysäköintipaikko-
jen määrä

x kpl autopaikkaa ja x kpl pyöräpaikkaa 
Sibbesborgiin

19. Kulkutapajakauma Autolla tehdyt  <5 km matkat < 35%

20. Katuverkon yhtenäisyys 

Pyörätiet kattavat yli 80 % alueesta, 
pyörätiet jatkuvat seudullisille reiteille ja 
keskuksiin
Jatkuvien katujen määrä,
(ei pussinperä-katuja))

BREEAM TM 02 Safe and appealing streets, LEED 
ND NPD P1+C1 Walkable streets, LEED ND NPD 
C6 Street network
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Taloudellisesti elinvoimainen Sib-
besborg

Elinvoimainen paikallistalous takaa 
asukkaille mahdollisuuden tehdä töitä 
paikallisesti ja vähentävää liikkumisen 
tarvetta alueen ulkopuolelle. Tämän 
alueen  tärkeimpiä saavutuskeinoja 
Sibbesborgissa ovat mm:

•	 Toimitilojen ja toimeentulon 
mahdollisuuksien monipuolinen 
tarjonta

•	 Työpaikka-alueiden riittävä 
kaavavaranto

•	 Etätyön ja yksityisyrittäjyyden 
tukeminen

•	 Uusien teknologioiden sovel-
taminen

•	 Kestävyyteen ja hyvinvointi- ja 
terveyspalveluihin liittyvät klus-
terit, veturit ja innovaatiot

•	 Kaupunkiviljelyn ja maanviljelyn 
hyödyntäminen yritystoiminnassa, 
matkailussa, opetuksessa ja kun-
nallisissa palveluissa (green care)

•	 Lähiruokatuottajien verkostojen 
ja logistiikkaketjujen mahdol-
listaminen

24. Asuntojen ja työpaikkojen 
sijoittuminen yhdyskuntarakenteen 
vyöhykkeillä

Rakennemallien mitoituksen mukaan työpaik-
kojen määrä:- keskusta-alueilla >20%-muilla 
asuinalueilla >5%

Seutukeke E1.1b Asuntojen ja työpaik-
kojen sijoittuminen yhdyskuntarakenteen 
vyöhykkeillä
LEED ND SLL CR5 Housing and Jobs 
Proximity

25. Keskustojen ja alakeskusten 
mitoitus 

Asiointi suuntautuu selkeästi Sibbesborgin 
keskustaan

Muodostettu Sibbesborgin kehityskuvan 
työpajoissa

26. Sibbesborgin aseman kautta 
kulkeva liityntäliikenne

Sibbesborgin asema on alueen ainoa lii-
tyntäliikenneasema

Muodostettu Sibbesborgin kehityskuvan 
työpajoissa

27. Työpaikkaomavaraisuus Määritellään tarkemmin kunnan strategiassa: 
esim. työpaikkoja >40% asukasmäärästä

Seutukeke T2.1a Kuntien työpaik-
kaomavaraisuus, LEED ND SLL CR5 
Housing and Jobs Proximity

28. Työssäkäyntietäisyys
Määritellään tarkemmin kunnan strategiassa: 
esim. Työpaikkoja >40% asukasmäärästä, 
esim. >50%:lla 10km etäisyydellä

Seutukeke S2.2 Asukkaiden työssäkäyn-
tietäisyys,  LEED ND SLL CR5 Housing 
and Jobs Proximity

29. Työpaikkavaranto kaavoissar
Kaavamerkinnät toimintojen muutoksia 
sallivia. Määritellään tarkemmin osayleiskaa-
vavaiheessa

LEED ND SLL CR5 Housing and Jobs 
Proximity

30. Toimivien yritysverkostojen määrä 
ja vaikuttavuus

Kehityskuvan jokaisella teema-alueella toimii 
yritysten (sekä yhdistysten, käyttäjien jne.) 
yhteenliittymä

Muodostettu Sibbesborgin kehityskuvan 
työpajoissa

31. Kunnan alueella sijaitsevien 
lähiruokaan liittyvien toimintojen määrä 
ja monipuolisuus

Määritellään osayleiskaavaprosessin aikana 
toimijoiden ja kunnan tarpeiden kautta

LEED ND NPD C13 Local food produc-
tion

32. Viljelytilan määrä/ asukas

Tavoitetila määritellään jatkossa yhdessä 
kunnan ja viljelijöiden kanssa x % kunnan 
tarjoamista aterioista on lähiruuasta valmistet-
tuja ja osatavoite kytketään osaksi lähiruokas-
trategiaa.

LEED ND SLL CR5 Housing and Jobs 
Proximity

33. Lähiruuan hyödyntäminen julkisissa 
palveluissa

 Kynnysarvo määritellään yhdessä kunnan 
kanssa

LEED ND SLL CR5 Housing and Jobs 
Proximity

34. Kaupunkiviljely kaupunginosissa Määritellään tarkemmin osayleiskaavava-
iheessa: esim. x ha/ kaupunginosa

Muodostettu Sibbesborgin kehityskuvan 
työpajoissa

35. Green care- toiminnan laajuus Määritellään tarkemmin osayleiskaavava-
iheessa: esim. x kpl toimijoita/kaupunginosa

Muodostettu Sibbesborgin kehityskuvan 
työpajoissa

36. Laaditaan kunnan lähiruokastrate-
gia ‘Urban agriculture policy’, jonka 
tarkoituksena on tuoda lähiruuan 
edistäminen osaksi kunnan kehittämistä 
ja päätöksentekoa..

Kunta laatii, seuraa ja päivittää valtuus-
tokausittain

Muodostettu Sibbesborgin kehityskuvan 
työpajoissa

37. Hyödynnettyjen/ heikentyneiden/
poistuneiden perintökohteiden määrä 
ja merkittävyys 

Riittävät inventoinnit ratkaisujen pohjana

Seutukeke 1.4 Kulttuurisesti arvokkaat 
kohteet, BREEAM RE 02 Existing build-
ings and infrastructure LEED ND GIB 
CR6 Historic resource preservation and 
adaptive re-use

38. Uusien kulttuuri-, kokoontumis- ja 
liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä, 
saavutettavuus, ympärivuotisuus ja 
laatu

Määritellään tarkemmin osayleiskaava-
vaiheessa: esim. 0,2 m2 julkisia sisätiloja 
(kirjasto, kirjakahvila, kulttuurikeskus tms.) 
omassa kaupunginosassa/asukas. Saavutet-
tavissa kävellen ja pyörällä. Jokaisessa 
kaupunginosassa yksi kutakin

Seutukeke S1.3a Rakennetut 
kulttuuri- ja liikuntapaikat
Seutukeke S1.3b Kulttuuri- ja liikunta-
paikat yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä
Seutukeke E3.1 Virkistysalueet, Seu-
tukeke E3.4 Asukasmäärän suhde virk-
istysalueisiin, Seutukeke potentiaalisen 
mittarit: paikalliset yleisölle avoimet tilat 
sekä kokoontumispaikkojen määrä ja 
sijainti, pelon paikat asuinympäristössä, 
BREEAM SE06 Delivery of services, 
facilities and amenities LEED ND NPD 
C9 Access to civic and public spaces

39. Asuinrakennusten yhteydessä 
olevien yhteistilojen määrä

Määritellään tarkemmin osayleiskaavava-
iheessa

Seutukeke potentiaaliset mittarit: leik-
kipaikkojen ja urheilukenttien määrä ja 
laatu, pihojen viihtyisyys ja käyttö

40. Kaupunkiviljely sosiaalisuutta, 
liikuntaa ja yhteisöllisyyttä edistävänä 
toimintana, ’community gardening’"

Varataan viljelypinta-alaa asukasta kohden, 
viljelytilan määrä määritellään myöhemmässä 
suunnitteluvaiheessa 

LEED ND NPD C13 Local food produc-
tion

41. Internetin ja median käyttö alueen 
kehittämiseen ja markkinointiin

Määritellään tarkemmin osayleiskaavava-
iheessa esim. Asukkaiden ja muiden kiin-
nostuneiden käytössä on yhteiskehittelyn ja 
ideoinnin mahdollistava nettiportaali

Muodostettu Sibbesborgin kehityskuvan 
työpajoissa

42. Aluekehittämistä koskevien aloit-
teiden käsittely ja toteutuminen

Asukkaiden ja muiden kiinnostuneiden 
käytössä on yhteiskehittelyn ja ideoinnin 
mahdollistava nettiportaali

Seutukeke S1.4b Kansalaisaktiivisuuden 
edistäminen Seutukeke potentiaal-
inen mittari: asukasyhdistysten määrä,  
BREEAM GO2 Consultation and 
engagement,  LEED ND NPD C12 
Community outreach and involvement

21. Katutyyppien sopivuus 
pääkulkuneuvon vaatimuksiin

Autovapaa keskusta-alue, jossa korttelit 
muodostavat ulkosyöttöperiaatteella viihtyisän 
kävelykeskustan. 
Kävely: kävelykatu tai shared space, jossa 
ajonopeus maksimissaan 20 km/h
Pyöräily: erotettava jalankulkusta, oma tila 
pyöräilylle, eritasoratkaisut pääkaduilla
Ajoneuvo: pääkadut nopeusrajoitus 30-40 
km/h, pääsuunnalle sujuvuus taattava 

BREEAM TM 02 Safe and appealing 
streets  BREEAM SE07 Public  realm 
LEED ND NPD P1+C1 Walkable streets 
LEED ND NPD C6 Street network

22. Ajonopeuksien pudottaminen keskusta-alueilla + tiivis/matala-alueilla 30 
km/h LEED ND NPD P1+C1 Walkable streets

23. Pienentyvä autopaikkanormi

10% pysäköintipaikoista yhteiskäyttöautoille, 
nimeämättömät autopaikat, pysäköintiin yhtä 
pitkä matka kuin bussipysäkille. Kaavassa 
esitetty myös pyöräpaikkanormi 1 pp / 40 kem

BREEAM SE 12 Local parking LEED ND 
NPD CR5 Reduced parking footprint
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