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1 TAUSTAA 

Viherpintojen  merkitys  erilaisten  ekosysteemipalveluiden  kannalta  korostuu  kaupunkien 
tiivistyessä.  Kasvillisuus  ja  kasvillisuuden  peittämät  pinnat  vähentävät  tulvariskiä,  toimivat 
hiilinieluina,  lieventävät  rakennetun  ympäristön  lämpösaarekeilmiötä,  sitovat  pienhiukkasia  ja 
epäpuhtauksia sekä parantavat kaupunkitilan esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja terveysvaikutuksia.  
 
Viherkerroin  edistää  näiden  hyötyjen  huomioimista  kaupunkisuunnittelussa  ja  kytkee 
vihertehokkaamman  pihasuunnittelun  osaksi  korttelisuunnittelua.  Viherkerroin  on  ekologinen 
kaavoitustyökalu,  joka parhaimmillaan korostaa myös kaupungin  identiteettiä, yhteisöllisyyttä  ja 
maisema‐arvoja. Erilaisilla alueilla voidaan menetelmän avulla painottaa alueen piirteet säilyttäviä 
tai vaihtoehtoisesti negatiivisia vaikutuksia lieventäviä ratkaisuja. Viherkerroin voi tarjota ratkaisuja 
tiivistyvän  kantakaupungin  säilyttämiseen  vehreänä  ja  viihtyisänä,  mutta  myös  väljempien 
kaupunginosien  viherrakenteen  monipuolistamiseen  ja  arvokkaiden  luontokohteiden 
monimuotoisuuden säilyttämiseen.  

 
Ilmastonmuutoksen  aiheuttamiin  lisääntyviin  tulviin  varautuminen  on  yksi 
viherkerroinmenetelmän keskeisistä tavoitteista. Korttelin ja tontin tasolla hulevesienhallintaa ja 
tulvien  ehkäisyä  voidaan  edistää  muun  muassa  viherkertoimessa  esitettyjen  erilaisten 
hulevesiratkaisujen  avulla,  huomioiden  kuitenkin  hulevesiä  koskevat  ohjeet  ja määräykset  sekä 
kaavaan liittyvät hulevesiselvitykset ja –suunnitelmat. 
 
Viherkerroinmenetelmää on käytetty aiemmin mm. Berliinissä, Malmössä ja Seattlessa. Suomessa 
Ilkka‐hankkeessa (Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun) kehitettiin Suomen oloihin 
soveltuva  viherkerroinmenetelmä  Helsingin  kaupungille  vuonna  2013.  Tämän  jälkeen  omia 
räätälöityjä  versioita  on  laadittu  ja  testattu  mm.  Jyväskylän  asuntomessualueella  ja  Turussa. 
Helsingin  viherkerrointa päivitettiin hulevesipainoitteisempaan  suuntaan  ja modifioitiin 2017‐18 
EU‐hankkeeseen (iWater) liittyen. Muita hankkeessa mukana olleita pilottikaupunkeja olivat Riika, 
Jelgava, Tartto, Söderhamn ja Gävle. 

 

1.1 Johdanto 

Työssä laadittiin Tampereen kaupungille viherkerroinmenetelmä, joka pohjautuu Helsingin 
kaupungin 2018 päivitettyyn viherkerroinmenetelmään. Työn lopputuloksena muokattiin 
aikaisempien käytössä olleiden viherkerroinmenetelmien pohjalta Tampereen kaupungille 
soveltuva laskentatapa ja tavoitekertoimet. Tampereen viherkerroinmenetelmän tulokset eivät 
ole suoraan verrattavissa Helsingin tai muiden kaupunkien viherkerroinmenetelmiin. Kts. kohta 6. 
Johtopäätökset. 

 

                  

Viherkerroinmenetelmä  mittaa  korttelin  tai  tontin  vihertehokkuutta  eli  vihreän  painotettua 
(pisteytettyä)  määrää  suhteessa  korttelin  tai  tontin  pinta‐alaan.  Viherkerroinmenetelmä  antaa 
vaihtoehtoisia  ratkaisutapoja  kaupunkivihreän  lisäämiseen  sekä  hulevesien  hallintaan.  Laskenta 
tehdään  excel‐pohjaisella  taulukolla,  johon  syötetään  korttelin  tai  tontin  tiedot  sekä  eri 
elementtien, kuten istutettavien puiden ja hulevesiratkaisujen, määrät ja pinta‐alat. 

Tamperelaista  näkökulmaa  haettiin  ohjausryhmätyöskentelyllä,  haastatteluilla,  esimerkki‐  ja 
mallipihatestauksilla  sekä  työpajatyöskentelyllä.  Lisäksi  tutustuttiin  Helsingin  kaupungin 
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käytäntöihin  ja  pääkaupunkiseudun  esimerkkikohteisiin  seminaarissa  ja  opintomatkalla  syksyllä 
2018. 

Työtä ovat ohjausryhmässä ohjanneet asemakaavoituksesta Antonia Sucksdorff, Iina Laakkonen ja 
Katarina  Surakka,  viheralueet  ja  hulevedet  ‐yksiköstä Mirjam  Larinkari, Maria Åkerman  ja  Anna 
Levonmaa, rakennusvalvonnasta Juha Brunnila, Annika Alppi ja Juhani Fried, ympäristönsuojelusta 
Katri Laihosalo sekä ympäristöpolitiikasta ja kestävän kehityksen yksiköstä Eeva Palmolahti. 

Työn on  laatinut  FCG Suunnittelu  ja  tekniikka Oy.  Työryhmän vastuuhenkilönä on  toiminut Arja 
Sippola,  työn ovat  laatineet  Eeva  Eitsi,  Ida  Tammi,  Eric Wehner  ja Minttu  Kervinen.  Työtä ovat 
kommentoineet ja työpajoissa avustaneet Eeva‐Riikka Bossmann ja Mari Seppä. 

 

1.2 Tampereen viherkerroinmenetelmän kehittäminen 

Lähtökohdat ja tavoitteet 

Viherkertoimen käyttöönotto on Tampereella tullut ajankohtaiseksi erityisesti tiivistyvän kaupungin 
ja  Hiedanrannan  alueen  suunnittelun  myötä.  Työkalulla  on  tarkoitus  mm.   varmistaa  tiiviissä 
kaupunkirakenteessa  laadukkaiden,  vehreiden,  viihtyisien  pihojen  toteutuminen.  Tiivistyvässä 
kaupungissa  puistojen  ja viheralueiden  pinta‐alat  eivät  juuri  kasva.   Viherkerroinmenettely  on 
työkalu  asuinalueiden  viihtyisyyden  ja  ekologisuuden  kehittämisessä  ja  vihertehokkuuden 
lisäämisessä. 
 

Nykyään yhä useammin kannen alle sijoitettavat pysäköintiratkaisut edellyttävät tavoitteellisempaa 
pihasuunnittelua, jotta kansipihoista saadaan mahdollisimman viihtyisiä ja myös hulevesien syntyä 
voidaan ehkäistä. Tästä syystä on tärkeää kytkeä pihasuunnittelu mukaan asemakaavavaiheeseen ja 
ohjata pihasuunnittelun laatua sekä lisätä luonnonmukaisia hulevesiratkaisuja. Jotta viherkerrointa 
voitaisiin  pilotoida  asemakaavakohteissa,  tarvittiin  ensin  yhteinen  käsitys  siitä, mistä  Tampereen 
viherkerroin koostuu ja kuinka sitä käytetään. 

Työssä on ollut  tavoitteena  laatia  ja kehittää yhteistyössä Tampereen kaupungin asiantuntijoiden 
kanssa  viherkerroinmenetelmä  Tampereen  kaupungin  tarpeisiin.    Viherkerrointyökalun  käyttö 
edistää  myös  hiilineutraaliuden  tavoitteita.  Työssä  on  hyödynnetty  Helsingin 
viherkerroinmenetelmää ja sen käytöstä ja kehittämisestä saatuja kokemuksia. 

Työn vaiheet: 

1. Lähtötiedot ja tavoitteet 

2. Määrittely ja työkalun muokkaus, Tampereen omat painotukset 

3.   Koelaskennat Tampereen esimerkkikohteilla (3kpl)   

4.   Testaus ja työpaja, Hiedanrannan mallipihaluonnokset (3 kpl) ja laskennat 

5.   Keskustakorttelin ja teollisuustontin mallipihaluonnokset ja laskennat  

6.   Tampereen maankäyttömuotojen tavoitetasot  

7.   Työkalun viimeistely ja raportointi, työkalun käyttöohje 

8.   Koulutukset 
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Lähtötiedot  ja  tavoitteet  –työvaiheessa  esiteltiin  Helsingin  työkalua  ja  sovittiin  hankkeen 
tavoitteesta.  Määrittely  ja  työkalun  muokkaus  ‐vaiheessa  määriteltiin  ohjausryhmän  sekä 
sidosryhmien  kanssa  työkalua  ja  tamperelaisia  painotuksia  mm.  kyselyn  ja  saatujen  vastausten 
perusteella  sekä  tehtiin  ensimmäiset  päivitykset  työkaluun.  Testaus  ja  koelaskennat  tehtiin 
Tampereen  erityyppisillä  esimerkkikohteilla;  Ranta‐Tampellan,  Ratinanrannan  ja  Vehmaisten 
korttelipihoilla ja niihin liittyvillä suunnitelmilla. Taulukkoa modifioitiin testausten ja kommentoinnin 
perusteella.  

Hiedanrannan  alueelta  laadittiin  luonnosmaisia  mallipiha/korttelisuunnitelmia  Hiedanrannan 
keskustasta,  Järvikaupungista  ja  Lielahdesta.  Luonnokset  testattiin  viherkerroinlaskennalla. 
Lokakuussa  2018  järjestettiin  työkalun  luonnosversion  testaustyöpaja  kaupungin 
asemakaavoittajille,  hulevesi‐  ja  ympäristöasiatuntijoille  ja  rakennusvalvonnan  edustajille. 
Työpajassa saadun palautteen perusteella työkalua muokattiin käyttäjäystävällisempään suuntaan, 
tehtiin tarkistuksia ja muokattiin joitakin ominaisuuksia. 

Työpajassa syntyneiden toiveiden perusteella testaukseen otettiin myös tiivis keskustakortteli, jossa 
on kansipihaa ja täydennysrakentamista sekä teollisuustontti. Näistä laadittiin mallipihaluonnokset 
ja tehtiin laskennat. Näiden eri vaiheiden ja testausten jälkeen ohjausryhmän kokouksessa päätettiin 
Tampereen eri maankäyttömuotojen tavoitetasoista. Lopuksi työkalu viimeisteltiin ja laadittiin lyhyt 
työkalun käyttöohje. 

Työkalun  ja  raportin  valmistuttua  pidetään  käyttäjäkoulutukset  helmi‐maaliskuussa  2019. 
Tampereen  viherkerroinmenetelmän  pilotointi  ja  asetetun  tavoitetason  testaus  asemakaavoissa 
käynnistyy keväällä 2019. 

 

2 VIHERKERROINTYÖKALUN SISÄLTÖ JA RAKENNE 

Tässä  kuvataan  lyhyesti  viherkerrointyökalun  taulukon  sisältö  ja  rakenne.  Yksityiskohtaisempi 
laskentatyökalun  käyttöohje  on  raportin  liitteenä.  Se  soveltuu  käytettäväksi  erillisenä  ohjeena 
viherkerroinlaskennalle. 

Viherkerrointyökalu  koostuu  excel‐työkalusta,  jossa  on  6  välilehteä.  Näistä  Rajaukset  ‐  ja 
Viherkerroin ‐välilehdille täytetään tietoja, muut välilehdet ovat ohjeita tai lisätietoa. Ohjeet‐lehdellä 
on taulukon käyttöohje lyhyesti esiteltynä. Rajaukset ‐lehdellä täytetään kohteen perustiedot, kuten 
korttelin/tontin pinta‐ala ja kattopinta‐ala sekä maankäyttömuoto ja mm. kansipihan määrä. Näin 
saadaan  viherkertoimen  tavoitekerroin  selville.  Viherkerroin  ‐välilehdelle  kirjataan  erilaisten 
elementtien, kuten säilytettävän ja istutettavan kasvillisuuden määrät ja hulevesiratkaisujen pinta‐
alat. Tavoitteena on, että pihasuunnitteluun  liittyvää määrälaskentaa voidaan hyödyntää suoraan 
taulukon  täytössä.  Viherkerroin  ‐välilehdellä  on  mahdollisuus  saada  myös  bonuspisteitä,  esim. 
luonnon  monimuotoisuutta  tukevilla  ratkaisuilla.  Tulokset  ‐lehdellä  näkyy  mm.  viherkertoimen 
tavoitetaso  ja  saavutettu  taso  vihreässä  taulukossa  sekä  esitettyjen  hulevesiratkaisujen 
viivytysmäärät  sinisessä  taulukossa.  Lisätietoja  elementtien  painotuksista  löytyy  omalta 
välilehdeltään.  Erilaisista  hulevesiratkaisuista  löytyy  tietoa  ja  erimerkkikuvia  iWater 
hulevesiratkaisuja ‐välilehdeltä. iWater ‐tekstit ja kuvat on toteuttanut Aalto yliopisto. 

Viherkerrointyökalussa oleva sininen taulukko Viherkerroin‐ ja Tulokset ‐välilehdellä kertoo, paljonko 
korttelissa  tai  tontilla  tulisi  viivyttää  hulvesiä  ja  paljonko  tontille  valituilla  ratkaisuilla  viivytetään 
hulevettä. Kaavoissa on määritelty hulevesien viivytysvaatimus. Jos viivytysvaatimus on 1m3 /100 
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m2 läpäisemätöntä pintaa, valitaan sadannaksi 10 mm (taulukon oletusarvo). Viherkerrointyökalulla 
voidaan testata erilaisia mahdollisuuksia ratkaista kaavan viivytysvaatimus. 

Lisäksi taulukossa pääsee joko taulukon alapalkista tai Viherkerroin ‐välilehdeltä elementtityyppien 
painikkeen  kautta  Lisätietoa  –välilehdelle,  jossa  on  tietoa  elementeistä  sekä  niihin  liittyvistä 
painotuksista.  Elementtien  painotusten  taustatietona  on  käytetty  tutkimuksia,  kirjallisuutta  ja 
asiantuntijahaastatteluja.  Nämä  perustelut  on  tehty  vuonna  2013  Helsingin 
viherkerroinmenetelmätyössä  ja  niitä  päivitettiin  vuonna  2018  tehdyssä  päivityksessä.  Pieniä 
tarkennuksia  perusteluihin  tehtiin  tämän  työn  yhteydessä.  Eri  kategorioihin  liittyviä  elementtien 
perusteluja  tarkennettiin,  mm.  ekologisuuden  ja  hulevesien  hallinnan  kannalta.  Viherkattojen 
ekologisuuden  painotuksia  lisättiin  paksuimmilla  viherkattotyypeillä  ja  maanalaisten  hulevesien 
viivytysratkaisujen ekologisuuden painotuksia vähennettiin. 

 

3 KYSELY ASIANTUNTIJOILLE JA PAINOTUKSET 

3.1 Painotusten muodostuminen 

Viherkertoimessa  huomioitavat  osa‐alueet  ovat  ekologia,  toiminnallisuus,  maisema‐arvo, 
kunnossapito,  hulevedet.  Ekologisuuteen  sisältyy  hiilensidonta  ja  ‐varastointi  sekä  lajien  ja 
elinympäristöjen monimuotoisuus sekä ekologisen verkoston säilyvyys. Säilytettävän kasvillisuuden 
ekologiset hyödyt monimuotoisuudelle  ja ekologiselle verkostolle ovat merkittävät. Kasvillisuuden 
toiminnalliset hyödyt  liittyvät erityisesti ympäristön viihtyisyyteen  (pienilmasto), virkistyskäyttöön 
sekä luonnosta oppimiseen. Kasvillisuus vähentää tuulisuutta, auringon häikäisyä ja ilmansaasteita 

sekä  vähentää  melun  häiritsevyyttä  suoraan  ja  epäsuorasti  toimimalla  näkösuojana  tontin  ja 
melunlähteen välillä.  
 
Maisema‐arvo  tarkoittaa  kasvillisuuden merkitystä maisemalle. Maisema‐arvo  kattaa  vaikutuksen 
kaupunkikuvaan  (säilyvyys,  koko)  sekä  elementtityyppien  koetun  esteettisyyden  (esim.  väri, 
tilanjakajana  toimiminen,  vuodenaikaisvaihtelu,  siisteys).  Kunnossapito  kuvastaa  elementin 
perustamisvaiheen jälkeistä kunnossapidon tarvetta arvioidun hoidon toistuvuuden osalta. Hulevesi 
‐kategoriassa otetaan huomioon elementin merkittävyys hulevesien määrällisessä  ja  laadullisessa 
hallinnassa.  

Isolla puulla on ekologisen merkityksen  lisäksi  toiminnallista vaikutusta varjostavana elementtinä, 
maisema‐arvona sekä hulevesiä hyödyntävänä  tekijänä. Näin ollen esimerkiksi  säilytettävän puun 
painotus/pisteytys on suuri. 

3.2 Kysely ja tulokset 

Kyselyn  tarkoituksena  oli  viherkerroinlaskennan  yleisten  painotusten  (kategoriat:  ekologia, 
toiminnallisuus,  maisema‐arvo,  kunnossapito,  hulevesi)  pisteytys,  elementtien  pisteytyksen  ja 
painotusten muokkaaminen Tampereen tavoitteiden mukaiseksi. Lisäksi kyselyn avulla haarukoitiin 
mahdollisia uusia työkaluun lisättäviä rajauksia, suosituksia sekä elementtejä ja bonuselementtejä. 
 
Haastattelukysymykset  lähetettiin  18  haastateltavalle.  Vastauksia  saatiin  14  haastateltavalta. 
Haastattelut  suunnattiin  kolmelle  eri  asiantuntijajoukolle,  joilta  kaikilta  kysyttiin  samat  yleiset 
kysymykset  sekä  suunnattuja  kysymyksiä. Muutama  suunnattu  kysymys  oli  yhteinen  kahdelle  eri 
asiantuntijajoukolle. 
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Ohessa  on  esitelty  haastateltavat  asiantuntijajoukot  sekä  eri  ryhmiltä  saatujen  vastausten  suhde 
lähetettyihin kyselylomakkeisiin nähden: 

 Maisema‐arkkitehdit/pihasuunnittelijat, kasviasiantuntijat, ekologit,  
4/5 

 Kunnossapito, rakennuttaminen, hulevesiasiantuntijat, pihasuunnittelijat, 
2/4 

 Kaavoittajat ja rakennusvalvonta, ympäristösuunnittelijat ja muut kaavan asiantuntijat 
8/9 

3.3 Kyselyn vaikutukset Tampereen viherkertoimen painotuksiin ja muokkauksiin 

Yleiset  painotukset  eri  osa‐alueisiin  (ekologia,  toiminnallisuus,  maisema‐arvo,  kunnossapito, 
hulevesi)  pisteytettiin  vastausten  perusteella.  Yleisten  painotusten  pohjalta  jokainen  elementti, 
kuten säilytettävän ja istutettavan kasvillisuuden ja hulevesiratkaisujen pinta‐ala, saa pisteytyksen. 
Lisäksi elementille on annettu elementtikohtaiset painotukset liittyen ekologiaan, kaupunkikuvaan, 
toiminnallisuuteen,  kunnossapitoon  ja  hulevesiin.  Taulukko  kertoo  automaattisesti 
painotuskertoimilla elementin taulukkoon syötetyn pinta‐alan. 

Tamperelaisten  asiantuntijoiden  kyselytutkimuksen  perusteella  keskeisimmiksi  osa‐alueiksi 
valikoituivat  ekologisuus  ja  hulevesien  hallinta.  Vastausten  pohjalta  muodostuivat  työkalun 
kaupunkikohtaiset  yleiset  painotukset.  Lisäksi  taulukkoon  tuotiin  uusia  rajauksia  ja  elementtejä 
vastausten  perusteella.  Mm.  Viherkerroin  ‐välilehden  Pinnoitteet  ‐kohdan  läpäisevään  ja 
puoliläpäisevään pintaan lisättiin painotusta, koska vastauksissa oli painotettu hulevesien hallinnan 
merkittävyyttä. 

Rajaukset –välilehden muokkaukset 

Rajaukset  ‐välilehdelle  lisättiin mahdollisuus valita manuaalisesti  tavoitekerroin,  jos asemakaavan 
viitesuunnitteluun  perustuen  on  asetettu  yleisestä  tavoitekertoimesta  poikkeava  arvo.  Rajauksiin 
liittyen päätettiin  pohjavesialueilla  nostaa  tavoitekerrointa,  samoin  jos  kortteli  tai  tontti  sijoittuu 
vesistöltään  tai  valuma‐alueeltaan  erityisen  herkälle  alueelle.  Pohjavesialueella  sijaitsevalle 
korttelille tai tontille tulee myös suositus imeyttää puhtaita kattovesiä ja lisätä laadullinen hulevesien 
hallintaratkaisu.  Piha‐  ja  hulevesisuunnittelussa  täytyy  kuitenkin  ottaa  huomioon,  että 
kaavamääräyksissä ja kaavaan liittyvässä hulevesiselvityksessä ja ‐suunnitelmassa annetaan yleensä 
tarkemmat ohjeet hulevesiratkaisuista, joihin ratkaisujen tulee pohjautua.  
 
Korttelin  tai  tontin  liittyminen osaksi ekologista verkostoa  ja osaksi ympäröivää kaupunkikuvaa  ja 
maisemaa koettiin vastausten perusteella tärkeäksi. Kyselyissä nousi esiin näkökulma korttelin tai 
tontin liittyminen osaksi toiminnallista viherverkkoa ja sen lisääminen työkaluun. Tämä jäi kuitenkin 
pois,  koska  toiminnallinen  viherverkko  on  haastava  määritellä  ja  muut  kohdan  rajaukset  ovat 
ekologisuusperusteisia. 

Jos Rajaukset ‐välilehdellä maankäyttömuodoksi valitaan teollisuus‐ ja logistiikka‐alue, suositellaan 
määrällisen hulevesien hallinnan lisäksi laadullista käsittelyä. Suositus näkyy kommenttina Tulokset 
‐välilehdellä. Täydennysrakentamisalueella tulee suositus uusien puiden istuttamisesta kaadettavien 
tilalle.  Kaikkiin  maankäyttömuotoihin  tulee  suosituksena,  että  tulisi  lisätä  maanpäällinen 
(luontopohjainen)  hulevesirakenne.  Tällä  pyritään  siihen,  että  maanalaisten  viivytysjärjestelmien 
sijaan  ensisijainen  ratkaisu  olisi  maanpäällinen  ratkaisu,  jolloin  se  lisäisi  viihtyisyyttä  ja  luonnon 
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monimuotoisuutta  istutettavien  kasvien  kautta  sekä  tarjoaisi  mahdollisuuden  hulevesien 
imeytymiselle ja myös laadulliselle hallinnalle. 
Jos  Rajaukset  ‐välilehdelle  merkitään  kansipihaa  yli  50%,  suositus  viherkattojen,  viherseinien  ja 
köynnösten käytöstä sekä istutettavista puista ilmestyy Tulokset ‐välilehdelle.  

Elementit –välilehden muokkaukset 

Kyselyn  vastausten  perusteella  bonuselementteihin  lisättiin  mm.  kerroksellinen  ja  monilajinen 
kasvillisuus,  valikoima  alueella  luontaisesti  esiintyviä  lajeja  tai  istutettava/kylvettävä  paikalle 
ominainen  kasvillisuus,  kerroksellinen  suojavyöhyke,  joka  tukee  ekologista  verkostoa  sekä 
monikäyttöinen  piha  läpäisevällä  pinnalla  (esim.  hiekka‐  tai  sorapintaiset  leikki‐  ja  pelipaikat, 
oleskelu, pyöräpaikat). 

 

4 ESIMERKKIPIHOJEN LASKENNAT 

4.1 Esimerkkipihojen esittely 

Ranta‐Tampella 

Ranta‐Tampellan alue sijoittuu Näsijärven rantaan ja se on kaupunkimaisen Kanta‐Tampellan jatke. 
Alueen maankäytöstä  järjestettiin  suunnittelukilpailu 2.12.2008 – 16.3.2009. Sen parhaaksi  työksi 
valittiin  arkkitehtuuritoimisto  B&M:n  ”Horisontti”.  Yleissuunnitelmaa  työstettiin  asemakaavan 
pohjaksi. Ranta‐Tampellan asemakaava nro 8333 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.10.2011. 
Keskustamaisten korttelien kerrosluvut vaihtelevat kahdesta kuuteentoista. Suurin osa kerrosalasta 
on  tarkoitettu  asumiseen.  Kaduntasokerroksiin on osoitettu palvelu‐  ja  liiketilaa  etenkin  kanavan 
varrella. Tässä työssä tarkasteltiin korttelipihaa, joka muodostuu useasta tontista/taloyhtiöstä. 

 
Ranta‐Tampellan esimerkkikorttelin sijainti. Lähde: kartat.tampere.fi 
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaava nro 8333. Lähde Tampereen kaupunki. 
 

 
 

 
 

Piha sijoittuu kannelle, joten se rajoittaa mm. hulevesien luonnonmukaista käsittelyä korttelipihalla. 
Samoin  isojen  puiden  istuttaminen  edellyttäisi  erityisrakenteita.  Pohjaveden  pinta  eli  Näsijärven 
pinta  on  korkealla,  joten  hulevesien  imeyttäminen  on  haastavaa  etenkin  korkean  veden  aikaan. 
Kaavassa on edellytetty hulevesien osalta seuraavaa: 

hule 15 –määräys: rakennuslupa‐asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu 
sade‐ ja pintavesien johtamissuunnitelma 

 
hule 27 –määräys: Hulevedet, kattovesiä lukuun ottamatta, tulee johtaa kiintoainesta sitovien 
viherkaistaleiden läpi ennen niiden joutumista purkuviemäriin tai ‐vesistöön 

 

Viherkattojen osalta on kaavaan kirjattu seuraavaa: 

Yleismääräyksiä: Rakennukset suositellaan rakennettaviksi viherkattoisina, jolloin ne toimivat 
hulevesijärjestelmän viivytysalueina. Korttelin oleskelu‐ ja leikkitiloja voidaan sijoittaa viherkatoille. 
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Ote pihasuunnitelmasta, BST arkkitehdit, 2017 

 
 

Rajaukset 
 

Koko piha sijoittuu kannen päälle, kannen alla on autohalli. Alueen pohjamaa on karkearakeista ja 
erittäin  hyvin  vettäläpäisevää  vanhaa  täyttöä,  tunnelilouhetta  ja  mursketta.  Pohjaveden  pinta 
noudattaa korttelin alueella Näsijärven pinnan tasoa. Hulevesien hallintasuunnitelmassa (Ramboll 
Oy)  on  esitetty  hulevesien  hallintaratkaisut,  mm.  tulvareittien  osalta  sekä  maanalainen 
imeytysrakenne.  Imeytysrakenteen  paksuus  jää  kuitenkin  alle  metrin  korkean  veden  aikaan. 
Rajaukset  ‐välilehdellä  valitaan  pohjavesien  osalta  Ei,  koska  kortteli  ei  sijoitu  pohjavesialueelle. 
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Koska korttelin pohjaveden pinta  (Näsijärvi) on ylhäällä kysymykseen ”Onko pohjaveden pinnan 
tason  tai  läpäisemättömän  maaperän/kallion  päällä  vähintään  1  m  läpäisevää  maa‐ainesta?” 
vastataan Ei. Näin ollen tavoitetaso laskee valinnan vuoksi. Hulevesiratkaisun keskisyvyydeksi on 
arvioitu 0,2 m Rajaukset ‐välilehdelle. Viherkertoimen tavoitetasoksi tulee näiden rajausten jälkeen 
0,6. 

 
Viherkerroinelementit 

 
Koska  piha‐alue  on  kannella,  ei  siellä  ole  säilytettäviä  elementtejä,  kuten  säilytettävää 
kasvillisuutta. 

 
Istutettavaa kasvillisuutta on pihalle esitetty mm. 1 pieni puu, pensaita, perennoja ja nurmikkoa. 
Kansipiha rajoittaa helposti isojen puiden istuttamista, jos siihen ei olla varauduttu rakenteellisesti, 
esim. kannen rakennesuunnittelun yhteydessä. 

 
Pinnoitteista piha‐alueelle on valittu pääosin läpäisemätöntä asfalttia, betonilaattaa ja –kiveystä. 
Puoliläpäiseviksi  pinnoiksi  on  osoitettu  nurmikiveä  ja  turva‐alustaa.  Taulukko  laskee 
automaattisesti  Rajaukset‐välilehdelle  kirjatun  kattopinta‐alan  (rakennusten  peittopinta‐ala) 
läpäisemättömiin pinta‐aloihin. 

 
Hulevesien  hallintarakenteisiin  lasketaan maksaruoho‐sammalkatot,  joita  on  osoitettu matalille 
katoille sekä maanalainen viivytys‐ ja imeytysrakenne.  

 
Bonuselementteihin voidaan kirjata näyttävästi kukkivat perennat/pensaat. 

 
Tulokset 

Ranta‐Tampellan laskennan tulos oli 0,31. Se jää korttelin viherkerrointavoitetasosta, joka on 0,6. 
Hulevesien viivytysratkaisut ylittävät viivytystarpeen. 

 

                  
Ranta‐Tampellan kaava‐alueen merkittävimmät kasviharvinaisuudet, 4.6.2009. Kaava‐aineiston 
selvitykset, liite 8. Lähde Tampereen kaupunki 
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Suositukset 

 
Ongelmana pihasuunnitelmassa on se, että kaikki istutusalueet on rajattu muureilla kulkuyhteyksiä 
korkeammalle  tasolle. Hulevesiä ei pystytä ohjaamaan  ja  imeyttämään kasvualustoille.  Sen  sijaan 
tukimuurien  avulla  on  pystytty  istuttamaan  pikkupuita,  kun  kasvualustaa  on  saatu  syvemmäksi. 
Pihan istutukset ovat suhteellisen reheviä, puoliläpäiseviä pinnoitteita ja viherkattojakin on käytetty. 
Kasvillisuus on kuitenkin pienikokoista  verrattuna  rakentamisen mittakaavaan  ja pihakokonaisuus 
isolta osin kovaa, avointa pintaa. Tavoitetasosta jää puuttumaan paljon. Kohteessa ei ole paljoakaan 
tilaa imeyttää hulevesiä, koska Näsijärven veden pinta on niin korkealla. Suunnittelussa korot ovat 
aiheuttaneet  osan  ongelmasta,  koska  pihan  kasvillisuus  ja  rakenteet  on  pitänyt  mahduttaa 
mahdollisimman matalaan tilaan. 

Suosituksena on viherkattojen, köynnöksien ja viherseinien lisääminen. Isojen puiden lisääminen on 
myös  suositeltavaa,  jolloin  kansirakenteen  rakenneratkaisuissa  tulisi  ottaa  puun  ja  kasvualustan 
paino huomioon. Autohallissa voidaan sijoittaa esim. pilari istutettavan puun kohdalle. 

Osa nurmialueista voisi olla myös kukkivaa niittyä/perhosniittyä. 

Läpäiseviä  pinnoitteita  voisi  lisätä,  esim.  leikkipaikan  turva‐alustat  turvasoraa  ja  nurmikiveyksen 
määrää voisi myös lisätä. 

Bonuspisteitä  voisi  saada  esim.  istuttamalla  valikoiman  alueelle  luontaista  kasvillisuutta,  kuten 
tyrniä.  Samoin  siitä,  että  hulevesiä  ohjattaisiin  istutusalueille.  Tämä  edellyttäisi  paikoin  muurin 
poistamista rajaavana elementtinä tai kattovesien johtamista istutusalueille ylemmältä tasolta. 
 
 

Ratinanranta 

Ratinaniemen  etelärantaa  on  kehitetty  asunto‐  ja  toimistoalueeksi.  Ratinan  yleissuunnitelma 
hyväksyttiin  vuonna  2004  asemakaavoituksen  jatkotyön  pohjaksi.  Asemakaava  hyväksyttiin 
18.5.2005.  Esimerkkikohde  on  Pyhäjärven  rantaan  sijoittuva  asuinkerrostalokokonaisuus, 
useammasta tontista/taloyhtiöstä koostuva iso korttelipiha. Korttelit ovat kadulle päin umpinaisia ja 
avautuvat  järvelle.  Osa  korttelin  piha‐alueesta  on  kannella  ja  osa  maavaraista.  Kaavassa  ei  ole 
määräyksiä hulevesiin liittyen. 
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaava nro 7991. Lähde Tampereen kaupunki. 

 

 

 
Ratinanrannan korttelin sijainti. Lähde Tampereen kaupunki.	
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Pihasuunnitelmaluonnos. Loci Maisema‐arkkitehdit, 2007 
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Valokuva vehreältä sisäpihalta, jota on terassoitu kauniisti aaltoilevilla muureilla. Kuva Ida Tammi. 
 

 
Piha‐alueen leikkipaikat ovat läpäisevää turvasoraa. Kuva Ida Tammi.   
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Rajaukset 
	

Korttelipihan  alle  on  osoitettu  parkkihalli.  Yli  60%  pihasta  on  kannella  ja  pihan  eteläosa  on 
maavarainen. Rajauksista valitaan yli 50% kansipihaa. Piha viettää Pyhäjärven suuntaan. Pyhäjärvi 
sijaitsee  lähellä  korttelipihaa,  tällöin  vastataan  Kyllä  kysymykseen,  ”Onko  lähempänä  kuin  50 m 
vesistöä?” Täyttöä on yli metrin verran pohjavesipinnan/Pyhäjärven pinnan yläpuolella. Näin ollen 
vastataan  Kyllä  kysymykseen,  ”Onko  pohjaveden  pinnan  tason  tai  läpäisemättömän 
maaperän/kallion päällä vähintään 1 m läpäisevää maa‐ainesta?” Toisaalta yli puolet on kansipihaa, 
joka rajoittaa hulevesien viivytystä ja imeytystä. Tavoitekertoimeksi tulee 0,8. 

Viherkerroinelementit 

Korttelipihalla ei ole säilytettävää puustoa tai kasvillisuutta. Istutettavaa kasvillisuutta on kuitenkin 
melko runsaasti ja monipuolisesti, mm. muutamia isoja puita pihan alaosassa, pieniä puita on useita 
kymmeniä  ja  isoja  pensaita  useita  satoja  neliöitä.  Lisäksi  pihalle  on  istutettu  runsaasti  matalia 
pensaita, perennoja ja monivuotisia köynnöksiä. Nurmikkoa on n. 600 m2. 

Pinnoitteina on käytetty puoliläpäiseviä kivituhkaa, puuterasseja ja nurmikiveä. Läpäisevänä pintana 
on  käytetty  leikkipaikkojen  turvahiekka‐alueita.  Läpäisemätöntä  pintaa  on  kuitenkin  eniten  eli 
asfalttia, betonikiveystä ja rakennusten katot. Hulevesien hallintarakenteita ole piha‐alueella. 

Bonuselementtejä  ovat  varjostavat  puut,  leikkimiseen  osoitettu  läpäisevä  pinta,  perhosniityt  ja 
näyttävästi kukkivat istutukset sekä kerroksellinen ja monilajinen kasvillisuus. 

Tulokset 

Ratinanrannan laskennan tulos oli 0,72, joka jää vain vähän viherkerrointavoitteesta 0,8. Hulevesien 
viivytysratkaisuja ei ole eli viherkertoimen edellyttämä viivytystarve ei toteudu. 

Suositukset 
 
Kohteessa  jäätiin  hieman  viherkertoimen  tavoitetasoista.  Esim.  viherkattoja  lisäämällä  ja  pihan 
alaosassa hulevesiä viivyttämällä päästäisiin helposti tavoitetasoon. Jos hulevesimääräyksiä olisi ollut 
kaavassa tai viherkerroin käytössä, viherketoimen tavoitetaso olisi luultavasti saavutettu. 
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Vehmainen 

 
Korttelin sijainti. Lähde Tampereen kaupunki. 

 

Kaukajärven pohjoispuolelle Vehmaisten kaupunginosaan sijoittuva asuinaluekokonaisuus rajautuu 
Kaukaniemen  viheralueeseen,  entiseen  Kaukajärven  kartanopuistoon.  Kaukajärven  kartanon 
päärakennus  purettiin  1975  ja  puutarhan  kasvillisuus  villiintyi.  Nykyisin  alue  on  luonnoltaan 
monimuotoinen. Pääosa Kaukaniemestä on kaavoitettu  viheralueeksi. Asemakaava on hyväksytty 
19.10.2015.  Esimerkkikohde  muodostuu  yhdestä  nelikerroksisesta  kerrostalosta  ja  kahdesta 
kaksikerroksisesta rivitalosta. Piha‐alue on maavarainen. 
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaava nro 8455. Lähde Tampereen kaupunki. 
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Ote asemapiirustuksesta. Q‐ARK, 2017 
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Rajaukset  
 

Kortteli  rajautuu  vanhaan  kartanoympäristöön.  Luonnonsuojelualue  (Kaukaniemi)  noin  100m 
etäisyydellä ja vesistö (Kaukajärvi) 200m. Luonnonsuojelualue on lehto‐ ja hyönteiskohde, jolla on 
maisemallista,  lajistollista  ja  historiallista  arvoa. Rajaukset  ‐välilehdellä  kohtaan:  ”Onko  ≤  50 m 
etäisyydellä  tontista  luonnonsuojelualuetta  /  vesistöä  /  luonnonkasvillisuudesta  koostuvaa 
viheraluetta/ekologista  yhteyttä?”  voi  vastata  Kyllä,  koska  sijaitsee  lähellä  vanhaa 
kartanoympäristöä. Kortteli ei  sijoitu pohjavesialueelle. Hulevesien mitoitustilavuuden tulee olla 
yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Näin ollen valitaan 
sadannaksi 10 mm (Viherkerroin ‐välilehti). 

 
Viherkerroinelementit 

 
Korttelipihalle  ei  ole  jätetty  säilytettävää  kasvillisuutta.  Istutettava  kasvillisuus  on  melko 
monipuolista. Maavaraisen piha‐alueen hyvä puoli on se, että voidaan helposti istuttaa myös isoja 
puita. Pihalla on käytetty myös kukkivia pikkupuita sekä hedelmäpuita. Jalopuita sekä perennoja 
olisi  voinut  istuttaa  pihalle,  joka  sijoittuu  lähelle  vanhaa  kartanopuistoa.  Puiden,  pensaiden  ja 
köynnösten lisäksi piha‐alueella on käytetty nurmea n. 800 m2. 

Pinnoitteet 
 

Puoliläpäisevinä  pintoina  on  käytetty  kivituhkaa,  nurmikiveä,  ja  puuterasseja.  Läpäisemätöntä 
pintaa, kuten asfalttia on ajoteillä ja pysäköintialueilla. Lisäksi betonikiveysalueet ja rakennusten 
katot muodostavat läpäisemättömiä pintoja. 

Hulevesiratkaisut 
 

Tontin  rajalle  on  esitetty  viivytyspainanne  n.  100  m2  ja  maanalaisena  viivytysratkaisuna 
viivytyssäiliö 31,5 m3. 

Bonuselementit 
 

Bonuselementtejä  tuovat  varjostavat  puut,  viljelyyn  soveltuvat  istutukset  (hedelmäpuut), 
perhosniityt ja näyttävästi kukkivat/tuoksuvat istutukset. 

Tulokset 
 

Vehmaisten laskennan tulos oli 1,0, joka ylittää korttelin viherkerrointavoitteen 0,8. Vehmaisissa 
on myös riittävät hulevesien viivytysratkaisut. 

 
 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tampereen viherkerroinmenetelmä  20 (43) 
 LOPPURAPORTTI   
    
 15.2.2019   

 

 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34 (PL 950), 00601 Helsinki  
Puh. 010 4090, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

               
Merkittävin, luontainen kenttäkasvi‐ ja sienilajisto. Alueella monipuolisesti havu‐, lehtipuu‐, pensas‐ ja 
kenttäkasvilajeja. Lähde: Kaukaniemen asemakaava‐alueen (Nro 8455) Eliöstö‐ ja biotooppiselvitys, 
Tampereen kaupunki, 2013 

 
 

Suositukset 
 

Maavaraisella pihalla  tulisi  aina pyrkiä  säilyttämään olevia puita,  jos  vain mahdollista. Pihasta on 
kuitenkin  saatu  vehreä  istuttamalla  isoja  puita  ja  pikkupuita.  Syötäviä marjapensaita  olisi  voinut 
osoittaa  lisäksi,  samoin  perennoja  ja  osalle  nurmialuetta  niittyä.  Pysäköintialueet  ovat  asfalttia, 
muuten  pihalla  on  käytetty  kulkureiteillä  kivituhkaa.  Pysäköintialueen  parkkiruudut  voisivat  olla 
puoliläpäisevää  nurmikiveystä.  Maanalaisten  viivytyskasettien  tilalle  olisi  voinut  toteuttaa 
maavaraisen,  luontopohjaisen  viivytyspainanteen.  Toisaalta  korttelissa  on  myös  maanpäällinen 
viivytyspainanne.  Tavoitetaso  ylittyy  isojen  puiden  ja  hulevesien  viivytysratkaisujen  kautta. 
Rivitalotonteilla tavoitetason saavuttaminen on helpompaa, koska ei tarvita tilaa vieviä pelastusteitä. 
Alueelle  (entiselle kartanoalueelle)  luontaisia kasveja olisi voinut käyttää, kuten  jalopuita  ja esim. 
kotkansiipisaniaista, joka viihtyisi hyvin viivytyspainanteessa. 
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4.2 Yhteenveto esimerkkipihojen laskennoista 

Ranta‐Tampellan  laskennan  tulos  oli  0,31,  joka  jää  korttelin  viherkerrointavoitteesta  0,6. 
Hulevesien viivytysratkaisut ylittävät viivytystarpeen. 

Ratinanrannan  laskennan  tulos  oli  0,72,  joka  jää  vain  vähän  viherkerrointavoitteesta  0,8. 
Hulevesien viivytysratkaisuja ei ole eli viherkertoimen edellyttämä viivytystarve ei toteudu. 

Vehmaisten laskennan tulos oli 1,0, joka ylittää viherkerrointavoitteen 0,8. Vehmaisissa on myös 
riittävät hulevesien viivytysratkaisut. 

 

 

5 MALLIPIHASUUNNITELMAT JA LASKENNAT 

Hiedanrannan  alueelle  laadittiin  kolme  mallipihasuunnitelmaa,  joiden  avulla  arvioitiin 
viherkertoimen  sopivaa  tavoitetasoa  Tampereella  ja  testattiin  viherkerrointyökaluun  tässä 
vaiheessa tehtyjä modifiointeja. 

Mallipihaluonnokset  ovat  luonnosmaisia  pihasuunnitelmia,  joiden  tarkoitus  on  havainnollistaa 
pihan mahdollisuuksia. Erilaisia hyviä ratkaisutapoja on useita. Mallipihaluonnokset löytyvät myös 
erillisinä  liitteinä,  joissa  näkyy  lisäksi  merkintöjen  selitykset.  Tähän  raporttiin  on  otettu  rajatut 
kuvaotteet mallipihasuunnitelmista. 

5.1 Hiedanrannan suunnitelmat – Keskusta, Järvikaupunki, Lielahti 

Hiedanrannasta järjestettiin kansainvälinen ideakilpailu kilpailu vuonna 2016. Alueen suunnittelua 
on jatkettu tulosten pohjalta. 

Hiedanrantaa kehitetään älykkäänä  ja kestävänä kaupunginosana. Hiedanrannan  tavoitteena on 
tukea monipuolista ja joustavaa kaupunkirakennetta, jossa alueen historia on läsnä ja historiallinen 
ympäristö on sulautettu osaksi kaupunkirakennetta. Hiedanrannan alue on jaettu erityyppisiin osa‐
alueisiin; Hiedanrannan Keskustaan, Järvikaupunkiin ja Lielahden alueeseen, joilla jokaisella on oma 
identiteettinsä. 
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Hiedanrannan alue on jaettu erityyppisiin osa‐alueisiin; Keskustaan, Järvikaupunkiin ja Lielahden 
alueeseen. Kartalle on osoitettu tässä työssä tarkasteltavat mallikorttelipihat. Lähde 
Hiedanrannan yleissuunnitelmaluonnos (Arkkitehtitoimisto NOAN, Jolma Arkkitehdit, 
Mandaworks, Schauman&Nordgren Architects, Tupa Architecture). 

 
Hiedanrannan yleissuunnittelun asettamia lähtökohtia 

 
Alueen keskeiset viherverkon osat ovat keskuspuisto ja rannat sekä Sellupuisto. Kortteliratkaisut 
tuovat luonnon lähelle. Tavoitteena on toteuttaa vihreitä ja toiminallisia korttelipihoja, joissa myös 
hulevedet  tuodaan  näkyväksi  elementiksi  esimerkiksi  viivytyspainanteissa  ja  sadepuutarhoissa. 
Viherkattoja  suositaan.  Kullakin  kaupunginosalla  on  omat  erityispainotuksensa  liittyen 
korttelipiharatkaisuihin. 

 
Keskusta: Keskustan korttelialueen ja mallipihan erityispainotuksia  
ovat kasvihuoneet, viljelylaatikot, viherkatot, kiertotalous sekä  
tutkimustoiminta. 

 
Järvikaupunki: Järvikaupungin painotuksia ovat hulevesien johtaminen, sadepuutarhat ja   
hulevesien laadullinen hallinta sekä viherkatot. Veden kierto halutaan näkyviin. 

 
Lielahti:  Lielahdessa  on  mm.  hybridikortteleita,  joissa  yhdistetään  asumista,  pysäköintiä  sekä 
liikerakentamista. Pysäköintitalon katolle ja pihoille on ehdotettu toimintoja, korttelien piha‐alueet 
jakautuvat asuinpihoihin ja julkisiin puistoalueisiin. 

 
 

Viherkerroinmenetelmän tavoitteet Hiedanrannassa 
 

Hiedanrannassa  on  tavoitteena  yhdistää  viher‐  ja  sinirakenne.  Jatkosuunnittelun  työkaluna 
käytetään viherkerroinmenetelmää, jonka avulla voidaan etsiä erilaisia ratkaisutapoja yhdistää ja 
lisätä  korttelipihojen  vihertehokkuutta  sekä  hulevesien  hallintaa.  Viherkerroinmenetelmään 

2 Järvikaupunki 

1 Keskusta 

3 Lielahti 
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liittyvillä  mallipihasuunnitelmilla  on  pyritty  luomaan  eri  kaupunginosille  erilaisia 
ekosysteemipalveluja,  painotuksia  ja  identiteettejä  yleissuunnitelmaluonnoksen  strategisten 
linjausten mukaisesti.  

 
Tavoitteena  on,  että  pihoille  istutetaan  runsaasti  monilajista  puustoa,  kukkivia  pensaita, 
kerroksellista  kasvillisuutta  sekä  viherkattoja.  Bonuspisteitä  saa  esimerkiksi  perhosniityistä  tai 
alueille  luontaisista  istutuksista  sekä  kaupunkiviljelystä.  Hulevesiä  ohjataan  maanpäällisiin 
luontopohjaisiin  viivytyspainanteisiin  ja  sadepuutarhoihin.  Hulevesien  laadullinen  hallinta  on 
tärkeää Näsijärven läheisyydessä.  

 
Suositeltavaa  on,  että  korttelipihat  suunnitellaan  kokonaisuuksina,  vaikka  ne  jakautuivatkin 
useamman  tontin  kesken.  Tällöin  leikki‐,  oleskelu‐,  kaupunkiviljelypaikat  voivat  olla  yhteisiä  ja 
hulevesien hallintaratkaisut keskitettyjä, laajempia helpommin toteutettavia ja kunnossapidettäviä 
kokonaisuuksia.  Viivytysratkaisujen  suunnittelussa  tulee  ottaa  huomioon  ylivuototilanteet  ja 
tarvittavat  tulvareitit.  Toimintojen,  oleskelun  ja  viljelyn  sijoittelussa  tulee  ottaa  huomioon 
rakennusten varjostaminen. 

 
 
  Hiedanrannan Keskusta 

 
Keskusta‐alue on tiivis ja kytkeytyy aukioiden kautta Tehdaskaupunkiin. Korttelien kerroskorkeudet 
vaihtelevat  4  kerroksesta  15  kerrokseen.  Korkeammat  massat  rajaavat  katutiloja  ja  muostavat 
suojaisan sisäpihan. Sisäpihoilla saattaa olla lisäksi 2‐3 kerroksisia asuinrakennuksia ja yhteistiloja. 
Hulevesiä on tarkoitus viivyttää kaupunginosan urbaaneissa altaissa, joissa kuivaan aikaan voi olla 
esim. virkistystoimintoja. 

 

                     
Tässä työssä tarkasteltava mallikortteli on rajattu keltaisella. 
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Keskustan korttelissa on monimuotoista massoittelua ja ehdotettu mm. viherkattoja osalle katoista. Lähde 
Hiedanrannan yleissuunnitelmaluonnos. 

 
 

Mallipihaluonnos Hiedanrannan keskustakorttelista 
 

Keskustan  korttelialueen  ja  mallipihan  erityispainotuksia  ovat  kasvihuoneet,  viljelylaatikot, 
kiertotalous  sekä  tutkimustoiminta.  Lisäksi  tuetaan  ruderaattikasvillisuutta mm.  viherkatoilla  ja 
niittylaikuilla. Hulevesien hallintarakenteet ovat monipuolisia, niitä on liitetty esim. oleskeluun tai 
ne rajaavat asuntopihoja. Hedelmäpuita ja kukkivia pensasaidanteita suositaan. 
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Ote Hiedanrannan Keskustan mallipihaluonnoksesta (FCG) 
 
  

Pihalle osoitettiin erilaisia viherkattoja erityisesti matalimpiin  rakennusosiin. Tällöin viherkattoja 
voi  myös  ihailla  korkeammista  rakennuksista.  Piha‐alueella  on  hedelmäpuita  ja 
kaupunkiviljelymahdollisuuksia,  kerroksellista  kasvillisuutta,  niittyä,  viivytyspainanteita 
kosteikkoperennoineen,  läpäiseviä  ja  puoliläpäiseviä  leikki‐  ja  oleskelualueita  sekä  yhteistalo  ja 
kasvihuoneita, joissa voi olla myös tutkimustoimintaa.  

 
Mallipihaluonnosten hulevesimitoituksen lähtökohtana on käytetty 1m3/100 m2 läpäisemätöntä 
pintaa kohden. 
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Rajaukset 
 

Maankäytöksi valittiin asuinalueet, vaikka katutasoon olisikin tulossa liikerakentamista. Suurin osa 
kerrosalasta  tulee  kuitenkin  asuinkäyttöön.  Korttelipiha  on  kokonaan  maavarainen  ja  sijaitsee 
kauempana kuin 50 m Näsijärvestä. Korttelipihoilla vaihdetaan maata, joten uudet täytöt tehdään 
todennäköisesti murskeista ja kasvualustoista, joihin hulevesiä voi imeytyä. Tällöin vastataan Kyllä 
kysymykseen  ”Onko  pohjaveden  pinnan  tason  tai  läpäisemättömän  maaperän/kallion  päällä 
vähintään 1 m läpäisevää maa‐ainesta?”  

 
Viivytyspainanteen keskisyvyydeksi on arvioitu 0,1 m ja biosuodattavan rakenteen (sadepuutarha) 
päälle tulevan viivytyspainanteen keskisyvyydeksi 0,2 m. Tavoitetasoksi Hiedanrannan keskustan 
korttelipihalle tulee 0,8. 

 
Viherkerroinelementit 

 
Korttelialueella  ei  ole  säilytettävää  kasvillisuutta,  eikä  pohjakasvillisuutta,  kun  tehdään 
maanvaihtoja ja täyttöjä ja suunniteltu kortteli on tiivis, ei kasvillisuutta olisi helppo säilyttää. 

 
Istutettavista  kasvillisuuselementeistä  on  pihalle  esitetty  jokaisesta  elementtiryhmästä 
kasvillisuutta.  Keskustakortteleihin  toivottiin  myös  niittykasvillisuutta,  esim.  katoille, 
kompensoimaan alueen ruderaattikasvillisuutta. 

 
Pinnoitteiksi pihalle on valittu puoliläpäiseviä kivituhkaa sekä nurmikiveä ja leikkipaikalle läpäisevää 
leikkihiekkaa ja turvasoraa. 

 
Hulevesiratkaisuiksi on esitetty erilaisia viherkattoja, sadepuutarhaa ja viivytyspainannetta. 

 
Bonuselementtejä ovat mm. kerroksellinen ja monilajinen kasvillisuus, kaupunkiviljely, istutettava 
paikalle  ominainen  kasvillisuus  (Näsijärvelle  luontaisia  rantakasveja  sadepuutarhaan  ja 
ruderaattikasvillisuutta niittylaikkuihin ja niittykatolle) sekä monikäyttöisyys. 

 
Tulokset 

 
Mallipihaluonnoksen viherkerroinlaskennan tulokseksi saatiin 0,9, joka ylittää tavoitetason 0,8. 
 

 
Järvikaupunki 

 
Järvikaupunki  muodostuu  asuinsaarista  ja  kanavasta.  Asuinsaaret  toteutetaan  täyttöinä. 
Korttelirakenne on monipuolinen; piha‐aluetta rajaavat 4‐6 kerroksiset kerrostalot sekä ns. town‐
house tyyppiset 2‐3 kerroksiset kaupunkirivitalot. Aurinko pääsee hyvin paistamaan korttelipihalle, 
kun matalammat osat sijoittuvat eteläpuolelle. 
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Järvikaupungissa vesi on lähellä sekä järvenrantana että kanavina. Mallikorttelipihan sijainti osoitettu 
keltaisella rajauksella. Lähde Hiedanrannan yleissuunnitelmaluonnos. 

 

 
Saariasumisen periaatteita on mm. monimittakaavaisuus. Rakennusten katoille on ehdotettu viherkattoa. 
Lähde Hiedanrannan yleissuunnitelmaluonnos. 
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Mallipihaluonnos Järvikaupungista 
 

Järvikaupungin korttelien ja pihan erityispainotuksia ovat mm.  
sadepuutarhat,  veden  kierron  näkyminen  ja  hulevesien  laadullinen  hallinta.  Lisäksi  alueelle 
tavoitellaan monipuolista kasvillisuutta, kuten lehti‐ ja havupuita sekä hedelmäpuita, pensaita ja 
perennoja.  Viherkattoja  on  esitetty  mataliin  rakennusmassoihin.  Hulevesiä  varten  on  esitetty 
suodattavaa  sadepuutarhaa  sekä  viivytysaluetta,  joka  voi  olla  myös  nurmea.  Kuivina  kausina 
nurmialue toimii oleskelunurmena. Paljon tilaa vieviä pelastuspaikkoja voi hyödyntää esimerkiksi 
pelailuun ja ne voidaan päällystää puoliläpäisevällä nurmikiveyksellä tai kivituhkalla. 

 
 

   
 
          Ote Järvikaupungin mallipihaluonnoksesta (FCG) 
 
 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tampereen viherkerroinmenetelmä  29 (43) 
 LOPPURAPORTTI   
    
 15.2.2019   

 

 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34 (PL 950), 00601 Helsinki  
Puh. 010 4090, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 
 
 

Rajaukset 
 

Maankäytöksi valitaan asuinalue.  Järvikaupunki  toteutetaan usean metrin paksuiselle  täytölle  ja 
korttelipiha on kokonaan maavarainen eli ei kansipihaa. Näsijärvi on alle 50 metrin päässä, joten 
valitaan Kyllä kysymykseen ”Onko ≤ 50 m etäisyydellä tontista luonnonsuojelualuetta / vesistöä / 
luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää / toiminallista viherverkkoa?” Koska täyttöä on 
useita  metrejä  ja  louhetta,  johon  voi  imeyttää,  valitaan  Kyllä  kysymykseen  ”Onko  pohjaveden 
pinnan  tason  tai  läpäisemättömän  maaperän/kallion  päällä  vähintään  1  m  läpäisevää  maa‐
ainesta?” 

 
Hulevesien  viivytyspainanteen  ja  sadepuutarhan  (biosuodatusrakenteen)  keskisyvyyksiksi  on 
arvioitu 0,2 m ja 0,3 m. Järvikaupungin korttelin tavoitetasoksi muodostuu 0,8. 

 
Viherkerroinelementit 

 
Täyttöalueelle rakennettavalla Järvikaupungin korttelipihalla ei ole säilytettävää kasvillisuutta. 

 
Istutettavista kasvillisuuselementeistä on pihalle esitetty useasta elementtiryhmästä kasvillisuutta: 
puita, pensaita, perennoja, nurmea ja köynnöksiä. 

 
Pinnoitteiksi pihalle on valittu puoliläpäiseviä kivituhkaa sekä nurmikiveä ja leikkipaikalle läpäisevää 
leikkihiekkaa ja turvasoraa. 

 
Hulevesiratkaisuiksi on esitetty maksaruohokattoja, sadepuutarhaa ja viivytysallasta. 

 
Bonuselementtejä ovat mm. hulevesien ohjaaminen kasvillisuudelle, kerroksellinen ja monilajinen 
kasvillisuus, hedelmäpuut ja marjapensaat, istutettava paikalle ominainen kasvillisuus (Näsijärvelle 
luontaisia rantakasveja sadepuutarhaan), kukkivat ja tuoksuvat istutukset sekä monikäyttöisyys. 

 
Tulokset 

 
Järvikaupungin mallipihan viherkerroinlaskennan tulos oli 0,92 ja tällä mallipiharatkaisulla laskenta 
ylittää tavoitetason 0,8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tampereen viherkerroinmenetelmä  30 (43) 
 LOPPURAPORTTI   
    
 15.2.2019   

 

 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34 (PL 950), 00601 Helsinki  
Puh. 010 4090, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 
Lielahti 

 
Lielahden  kaupunginosassa  yhdistetään  kaupan  ja  liikenrakentamisen  toimintoja  asumiseen  ja 
puistoihin, näin luodaan sekoittunutta hybridirakennetta. 

 
 

                     
Kartalla on osoitettu Lielahden mallipihakorttelin sijainti. Hiedanrannan yleissuunnitelmaluonnos. 

 
 

 
Kuvassa on esitetty Hybridikorttelin periaate. Siinä yhdistyy pysäköinti, asutus ja 
liikerakentaminen. Pysäköintitalon päälle voidaan sijoittaa kattopuutarhoja tai toimintoja. Osa 
korttelista on julkista puistoa. Lähde Hiedanrannan yleissuunnitelma. Arkkitehtitoimisto NOAN Oy. 
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Mallipihaluonnos Lielahdesta 

Lielahden korttelin ja piha‐alueen erityispainotuksia ovat mm.hybridikorttelit, joissa on asumista, 
pysäköintiä  sekä  liikerakentamista  katutasossa.  P‐talon  katolle  on  ehdotettu  toimintoja,  esim. 
pelikenttä, sauna ja viljelyä/kattopuutarhaa, seinille viherseiniä. Asuntopihalla on hedelmäpuita ja 
marjapensaita. Toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistetään kaupunkiviljelyn lisäksi sijoittamalla 
piha‐alueelle grillipaikka ja ulkokuntoilupaikka. Hulevesiä johdetaan kivipuroin sadepuutarhaan ja 
laajempaan  puolijulkisen  alueen/puiston  viivytyspainanteeseen,  joka  voi  laajentua  suurkorttelin 
yhteiseksi aiheeksi. 

 

 

Ote Lielahden mallipihaluonnoksesta (FCG) 
 

Rajaukset 
 

Hybridikorttelin maankäyttömuodoksi valittiin asuminen, vaikka katutasoon on mahdollisesti 
tulossa myös liikerakentamista. Asuinkäyttöä on kuitenkin suhteessa koko kerrosalaan arvioitu 
olevan eniten. Piha‐alueet ovat maavaraisia, kansipihaa ei ole. Paikoitusalueen päälle on esitetty 
kattopuutarha, jota ei ole laskettu kansipihaksi. Kortteli kuuluu Lielahden kaupunginosan 
täydennysrakentamisalueelle, alueella on mm. kaupan toimintoja.  

 
Olevien toimintojen/rakennusten vuoksi maanpintaa ei juurikaan voida alueella nostaa, eikä 
maaperään ole suositeltavaa ainakaan suuressa määrin hulevesiä imeyttää. Pihan tulevat pinnat 
rakennekerroksineen ja kasvualustat voivat kuitenkin hulevesiä läpäistä, joten valitaan Kyllä 
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kysymykseen: ”Onko pohjaveden pinnan tason tai läpäisemättömän maaperän/kallion päällä 
vähintään 1 m läpäisevää maa‐ainesta?” Viivytyspainanteiden keskisyvyydeksi on arvioitu 0,2 m. 

 
Tavoitetasoksi Lielahden mallipihakorttelille muodostuu 0,8. 

 
Viherkerroinelementit 

 
Mallipihasuunnitelmassa on oletettu, että korttelipihalla ei ole säilytettävää kasvillisuutta. 
Toisaalta jatkosuunnittelussa kannattaa tarkistaa olevan puuston säilyttämismahdollisuudet. 

 
Istutettavaa kasvillisuutta on kaikista elementtityypeistä, paitsi ketoa/niittyä. Viherseinän osuus 
on merkittävä paikoitustalon maisemoimiseksi pihakokonaisuudessa. 

   
Pinnoitteista on esitetty puoliläpäisevää nurmikiveä ja kivituhkaa sekä läpäisevää leikkihiekkaa ja 
turvasoraa. 
Hulevesiratkaisuina ovat sadepuutarhat sekä hulevesiä johdattavat kivipurot ja viivytysallas. 
Viherkatot ovat merkittäviä korttelikokonaisuudessa. 

 
Bonuselementteihin on valittu kerroksellista ja monilajista kasvillisuutta, viljelyyn soveltuvia 
istutuksia, kukkivia ja tuoksuvia kasveja sekä yhteiskäytössä olevia kattoterasseja 
kattopuutarhassa. 

 
Tulokset 

 
Lielahden mallipihan viherkerroinlaskennan tulos oli 1,27 ja tällä mallipiharatkaisulla laskenta 
ylittää tavoitetason 0,8. 

 
 

5.2 Yhteenveto Hiedanrannan mallipihojen laskennoista ja tuloksista 

Keskustan mallipihan viherkerroinlaskennan tulos oli 0,9 ja tällä mallipiharatkaisulla laskenta 
ylittää tavoitetason 0,8. Hulevesien viivytystarve ylittyi esitetyillä hulevesiratkaisuilla. 

Järvikaupungin mallipihan viherkerroinlaskennan tulos oli 0,92 ja tällä mallipiharatkaisulla 
laskenta ylittää tavoitetason 0,8. Hulevesien viivytystarve ylittyi esitetyillä hulevesiratkaisuilla. 

Lielahden mallipihan viherkerroinlaskennan tulos oli 1,27 ja tällä mallipiharatkaisulla laskenta 
ylittää tavoitetason 0,8. Jos Lielahden mallipihakortteliin ei toteuteta laajaa kattopuutarhaa ja 
viivytyspainannetta pienennetään, tulos on 0,9. Hulevesien viivytystarve ylittyi esitetyillä 
hulevesiratkaisuilla. 

Mallipihaluonnokset ovat ihanteellisia esimerkkipihoja. Toteutuva viherkerroin tulee 
mahdollisesti jäämään mallipihasuunnitelmissa saavutettua matalammaksi. 
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5.3 Mallipiha, tiiviin keskustakortttelin täydentäminen 

Tiiviin  keskustakorttelin  esimerkkikohteena  oli  ns.  10‐kortteli,  jossa  puretaan  osa  sisäpihan 
rakennuksista  ja  tilalle  rakennetaan  7.‐9.  ‐kerroksisia  asuinrakennuksia.  Rakennusten  1.‐2. 
kerrokseen sijoitetaan liike‐ ja palvelutiloja ja asumista rauhallisempiin yläkerroksiin. Kaikki pihat 
sijoittuvat kannelle, kannen alla on pysäköintitilat. Korttelissa on pääosin liike‐ ja toimistotiloja.  

Pihatilasta halutaan laadukas, viihtyisä ja vehreä. Leikki‐ ja oleskelualueeksi varattavat alueet voivat 
sijaita  maantasossa  tai  kattokerroksissa  yhteistiloihin  liittyvin  osina.  Kansi‐  ja  kattopihojen 
tarkemmassa  suunnittelussa  tulee ottaa huomioon kasvualustan paksuus  ja paino. Kattopihoille 
toivotaan mm. istutusaltaita ja säleikköjä. Piha‐alueen viherrakenteiden tulee viivyttää hulevesiä. 
Hulevesien  virtaamien  kasvua  tulee  rajoittaa.  Tiiviisti  rakennetussa  kohteessa  vettä  läpäisevää 
pintaa tulee kasvattaa tai hulevesiä viivyttää. 

 
 
 
 

                     
                     Ote nähtäville hyväksytystä asemakaavasta. Kaava nro 8189. Lähde Tampereen kaupunki. 
 
 

Korttelin viitesuunnitelmissa (BST‐arkkitehdit) on esitetty viherkattoja ja kattopuutarhoja mataliin 
rakennusosiin, joita hyödynnetään asukaspihoina. Sisäpihan alataso on puolijulkinen tila, jossa on 
liiketilaa ja kulkua sisäpihan läpi. 
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Havainnekuva korttelista. Lähde BST‐arkkitehdit. 

 

                   
BST‐arkkitehtien pihasuunnitelma/viitesuunnitelma. 
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10‐korttelin mallipihaluonnos 
 

 

Ote 10‐korttelin mallipihaluonnoksesta (FCG) 

Luonnoksessa  on  esitetty  uusiin  rakennuksiin  viherkatot  sekä  pienialaisia  kattopuutarhoja 
oleskeluun,  leikkiin  ja  kaupunkiviljelyyn.  Pieniä  lehtipuita  ja  hedelmäpuita  on  ehdotettu 
istutettavaksi kannelle. Isoja puita ei ole ehdotettu, koska kansipihan alla on jo olevia maanalaisia 
tiloja,  joiden  olevat  rakenteet  eivät  välttämättä  kestä  isojen  puiden  ja  kasvualustojen  painoa. 
Hulevesiä  ohjataan  maanpäällisissä  kouruissa  istutusalueille.  Maanpeittopensaat,  perennat  ja 
kukkivat  pensaat  tuovat  vehreyttä,  kerroksellisuutta  ja  monimuotoisuutta  piha‐alueille  pelkän 
nurmikon  sijasta.  Kasvilajien  valinnassa  tulee  ottaa  huomioon  pihojen  varjoisuus.  Kannelle 
sijoittuvia kasvualustoja kannattaa keventää esim. kevytsoralla ja kannet tulee salaojittaa. 
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  Rajaukset 
 

Maankäyttötyypiksi valittiin palvelujen ja toimistorakentamisen alueet, koska korttelissa on paljon 
toimistotilaa  suhteessa  asumiseen.  Kansipihan  osuus  on  yli  50%  ja  kortteliin  tulee 
täydennysrakentamista.  Kysymykseen  ”Onko  pohjaveden  pinnan  tason  tai  läpäisemättömän 
maaperän/kallion  päällä  vähintään 1 m  läpäisevää maa‐ainesta?”  valittiin  Kyllä.  Arvioitiin,  että 
kellaritilojen alla on vähintään metri läpäisevää maa‐ainesta, eikä pohjavesi olisi lähellä.  Korttelin 
viherkertoimen  tavoitetasoksi  tulee  0,7.  Viivytyspainanteiden  keskisyvyys  ei  voi  olla  kovin  suuri 
kansipihalla (arvio 0,1 m). 

 
Viherkerroinelementit 

 
Kansipihalle  on  esitetty  istutettavaksi  kasvillisuudeksi  pikku  puita,  pensaita  ja  perennoja. 
Köynnöksiä ja viherseinää on myös merkittävät määrät. 

   
Pinnoitteiksi on valittu puoliläpäiseviä nurmikiveyksiä ja puutasoja. 

 
Hulevesiratkaisuissa  pääroolissa  ovat  erilaiset  viherkatot  sekä  kansipihoilla  pinnassa  kulkevat 
kivetyt kourut tai kourulaatat, jotka johdattavat hulevesiä istutusalueille. Pihan istutusalueet tulee 
olla salaojitetut. Tulvatilanteissa hulevedet ohjataan tulvareittejä pitkin kaduille. 

 
Bonuselementtejä  ovat  mm.  hulevesien  ohjaaminen  istutuksille,  kukkivat  istutukset, 
kaupunkiviljely, monikäyttöisyys ja yhteiskäytössä olevat kattopuutarhat. 

 
 
5.4 Tiiviin keskustakorttelin laskennat ja tulokset 

10‐korttelin  viherkerroinlaskennan  tulokseksi  saatiin  0,71  ja  tavoitetaso  on  0,7.  Hulevesien 
viivytysratkaisut eivät ole riittäviä, jos mitoituksena käytetään 1m3/100 m2 läpäisemätöntä pintaa. 
Tiiviin  keskustakorttelin  viherkerroinmääräystä  olisi  syytä  laskea  esim.  0,6  tavoitetasoon 
manuaalisesti,  koska  mallipihaluonnos  on  ihanteellinen  esimerkki  ja  voi  olla  vaikea  esim. 
rakenteellisesti tai teknisesti toteuttaa. 

5.5 Mallipiha, teollisuustontti 

 
Teollisuustontti sijaitsee Kolmenkulman teollisuusalueella. Tontti sijoittuu metsäiselle alueelle, 
jossa on myös kalliopaljastumia. Asemakaavassa on esitetty säilytettäviä kasvillisuusalueita sekä 
keskitettyjä hulevesijärjestelmiä. Alueen poikki kulkee Myllypuro, josta osa kuuluu Natura 2000‐
suojelualueisiin. Kyseisellä tontilla on säilytettävä arvokkaan kasvillisuuden alue sekä 
tonttikohtainen hulevesien viivytysmääräys ja aluevaraus varattu viivytysrakenteelle. Hulevesien 
viivytysmääräys on 1 m3 jokaista 100 m2 läpäisemätöntä pintaa kohti. Tontilta tulevista 
hulevesistä on erotettava öljy ja hiekka, lukuun ottamatta puhtaita kattovesiä. Viherkattoja tulee 
käyttää osana hulevesijärjestelmää. 

Tontti  kuuluu  teollisuusrakennusten  korttelialueelle  (TY‐21),  jolla  ympäristö  asettaa  toiminnan 
laadulle  erityisiä  vaatimuksia.  Teollisuusalueen  tonteista  se  on  keskikokoinen  ja  eräänlainen 
perustontti. Kadun varrelle on kaavan havainnekuvassa ja rakentamistapaohjeessa esitetty kapea 
ja hoidettu istutusalue. Kaupunkikuvan kannalta on toivottu viherseiniä. Piha‐alueelle on varattu 
pysäköinti‐  ja  varastointitilaa.  Korttelialueet  tulee  rajata  aidalla  tai  istutuksilla. 
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Rakennustapaohjeessa  on  annettu  myös  kasvilajisuosituksia  kuivassa  ja  karussa  maaperässä 
kasvavista puu‐ ja pensaslajeista. 

 

                      
   

Kaavaan liittyvä havainnekuva (WSP ja Tampereen kaupunki). Tontin sijainti merkitty punaisella. 
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Ote havainnekuvasta (WSP ja Tampereen kaupunki). Tontille ajetaan Uusiokaarelta. Mäkinen maasto 
asettaa omat haasteensa pihan tasauksen suunnittelulle. 
 

 
Ote asemakaavasta nro 8189. Tontin sijainti rajattu punaisella. Lähde Tampereen kaupunki. 
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Kolmenkulman teollisuustontin mallipihaluonnos 

 

 

Ote teollisuustontin mallipihasuunnitelmasta (FCG) 

Kolmenkulman teollisuustontille on osoitettu kaavan mukaisesti säilytettävä kasvillisuusalue 
tontin eteläosaan ja hulevesien viivytyspainanne koilliskulmaan. Lisäksi on osoitettu viherkattoa 
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osalle rakennusta sekä viherseinää. Osa puista ja kallioalueesta on arvioitu säilyvän, toisaalta 
alueella joudutaan louhimaan kalliota tasaisen varasto‐ ja paikoituspihan aikaan saamiseksi. 
Metsäisellä tontilla pyritään hyödyntämään kunttaa pihan maisemoinnissa. Puhtaita kattovesiä 
johdetaan viivytyspainanteeseen, muut hulevedet, kuten varasto‐ ja paikoituspihalta, johdetaan 
hiekan‐ ja öljynerotuskaivon kautta viivytyspainanteeseen. Pysäköintialue on osoitettu 
nurmikivettynä. 

Rajaukset 
 

Maankäytöksi valittiin teollisuustoimintojen ja logistiikan alueet.  Teollisuustonttien  pihat  ovat 
maanvaraisia. Tontilla on erityisaluetta eli säilytettävää luontoaluetta (luontoarvoja). Alueella on 
paikoin kallio melko pinnassa, mutta rajauksissa on oletettu, että tontilta löytyy myös imeyttävää 
pintaa, joten on oletettu että kallion päällä on keskimäärin vähintään 1 m läpäisevää maa‐ainesta. 
Viivytyslammen/kosteikon keskisyvyys riippuu tontin tulevasta korkomaailmasta. Luonnoksessa on 
arvioitu,  että  tontin  korkeuseroja  voisi  hyödyntää  ja  toteuttaa  viivytyslampi  melko  syvänä. 
Teollisuustontin tavoitetaso on 0,6. 

 
Viherkerroinelementit 

 
Tontilla  on  säilytettävää  kasvillisuutta  ja  maaperää.  Arvokkaan  kasvillisuusalueen  lisäksi  on 
ehdotettu,  että  osa  avokallio‐  ja  kalliometsäalueesta  puustoineen  säilyisi.  Istutettavasta 
kasvillisuudesta  suuri  osa  on  nurmea,  mutta  myös  katuja  ja  naapuritonttia  rajaavia  istutuksia. 
Viherseinää on ehdotettu eteläseinustalle, joka näkyy katumaisemassa. 

 
Pinnoitteiksi  on  valittu  mm.  nurmikiveystä  paikoitusalueen  pysäköintiruutuihin  ja 
jalankulkuyhteyksiin  kivituhkapintaa.  Asfalttia  tontille  tulee  laajalti  huolto‐  ja  varastopihojen 
vuoksi. 

 
Hulevesiratkaisuiksi  osaan  rakennuksesta  on  esitetty  maksaruohokattoa  ja  tontin  matalimpaan 
kulmaan hulevesien viivytyslampi. 

 
Bonuselementteihin  valikoituivat  mm.  kerroksellinen  ja  monilajinen  kasvillisuus  sekä  valikoima 
alueella luontaisesti esiintyviä lajeja. 

 
 
5.6 Teollisuustontin laskennat ja tulokset 

Teollisuustontin  viherkerroinlaskennan  tulokseksi  saatiin  0,84  ja  tavoitetaso  on  0,6. 
Teollisuustontin  tavoitetasoa  0,5  nostaa  sijoittuminen  luonnoltaan herkälle/arvokkaalle  alueelle 
(säilytettävä kasvillisuus). Hulevesiratkaisut ovat riittäviä, hulevesien viivytystarve ylittyy. Tämän 
teollisuusalueen  kaava  edellyttää  hulevesien  viivytystä  ja  säilytettäviä  kasvillisuusalueita  sekä 
viherkattoa,  joten  edellytykset  normaalia  korkeammalle  tulokselle  ovat  hyvät.  Tavanomaisella 
teollisuusalueella tavoitetaso 0,6 on varmastikin realistisempi. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Viherkerrointavoitteet 

Esimerkkipihoja  ja  mallipihoja  testattiin  Tampereen  modifioidun  työkalun  lisäksi  Helsingin 
työkalulla.  Tampereen  tulokset  saman  pihan  laskennalla  olivat  n.  0,1  alempia  kuin  Helsingin 
työkalulla. Tämä ero johtuu mm. yleisten painotusten eroista sekä erilaisesta yleisten painotusten 
keskiarvojen laskennasta. Näin ollen ohjausryhmässä päädyttiin asettamaan Tampereen työkalun 
tavoitetasot maankäyttöluokittain seuraavasti: 

Asuinalueet 0,9 (Hki)  0,8 (Tre) 

Palvelujen alueet ja toimistorakentamisen alueet 0,8 (Hki)  0,7 (Tre) 

Kaupan‐ ja liikerakentamisen alueet 0,7 (Hki)  0,6 (Tre) 

Teollisuustoimintojen ja logistiikan alueet 0,5 (Hki)  0,5 (Tre) 

 

Mallipihasuunnitelmilla saavutetut tulokset koettiin optimistisiksi, joten ohjausrymässä päädyttiin 
laskemaan  tavoitetasoa  osin  myös  sen  vuoksi.  Näin  kannustetaan  käyttämään 
viherkerroinmenetelmää  ja  vältytään  siltä,  ettei  saavutettava  tavoitetaso  tuntuisi  liian  vaikealta 
tavoittaa. 
 
Lisäksi  viherkerrointyökaluun  jätettiin  mahdollisuus  valita  itse  tavoitetaso.  Kaavoittaja  voi 
määritellä  esimerkiksi  kannelle  sijoittuvan  tiiviin  keskustakorttelin  tavoitetason  lähtökohtiin 
sopivaksi kaavaprosessissa tehtyjen tarkastelujen perusteella. 

 

6.2 Yhteenveto 

Työssä  muokattiin  tamperelainen  versio  viherkerroinmenetelmästä,  joka  ottaa  huomioon 
suunnittelualueen reunaehdot ja kannustaa suunnittelijoita erilaisiin mahdollisiin ratkaisutapoihin 
tiivistyvän  kaupungin  korttelipihoilla.  Haastattelujen,  ohjausryhmä‐  ja  työpajatyöskentelyn  sekä 
esimerkki‐  ja  mallipihojen  testausten  avulla  muokattiin  työkalu,  joka  kannustaa  lisäämään 
vehreyttä ja luonnonmonimuotoisuutta sekä hulevesien hallintaa tonteilla ja kortteleissa. Työssä 
päätettiin myös viherkerroinmenetelmän tavoitetasot eri maankäyttötyypeille. 

Tampereen  viherkerroinmenetelmällä  testatut  erilaisille  alueille  sijoittuvat  mallipihaluonnokset 
osoittavat,  että  kortteleista  ja  tonteista  voidaan  saada  vehreitä,  kerroksellisia  ja  hulevesiä 
viivyttäviä. Etenkin maavaraisilla pihoilla on helpompi säilyttää ja istuttaa puustoa ja kasvillisuutta 
sekä  viivyttää  ja  imeyttää  hulevesiä.  Kansipihoille  suositellaan  viherkattojen,  köynnöksien  ja 
viherseinien merkittävää lisäämistä sekä isojen puiden istuttamista. Tämä edellyttää monialaista 
yhteistyötä, jotta rakenteet ja hulevesiratkaisut toimivat kokonaisuudessa. 

Viherkerrointyökalu on suunnittelun apuväline, jonka lähtökohtina toimivat mm. kaavamääräykset 
sekä hulevesiselvitykset ja –suunnitelmat. Hedelmällisintä olisi, että jo kaavoitusvaiheessa voitaisiin 
viitesuunnitelmin  ja  asiantuntijoiden  tukemana  saada  kokonaiskäsitys  alueen  reunaehdoista, 
rajauksista  ja  tavoitteista  liittyen  hulevesiin  ja  säilytettäviin  ja  istutettaviin  elementteihin  sekä 
suunniteltaviin  pintoihin.  Taulukon  avulla  voidaan  etsiä  erilaisia  ratkaisuvaihtoehtoja 
pihasuunnitteluun.  Pihasuunnittelussa  tulee  olla  tiiviisti  mukana  myös  hulevesisuunnittelija. 
Korttelipihat kannattaa suunnitella kokonaisuuksina jolloin hulevesien hallinta ja toiminnot voidaan 
hoitaa keskitetysti ja tilaa jää kaupunkivihreälle. 
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Tampereen  kaupungin  tavoitteena  on  ottaa  viherkerroinmenetelmä  käyttöön  vaiheittain 
pilottikohteiden  kautta.  Tampereen  yhdyskuntalautakunnan  11.12.2018  (§279)  hyväksymässä 
palvelujen  ja  rakentamisen  vuosisuunnitelmassa  on  vuodelle  2019  kirjattu  toimenpiteeksi 
Viherkertoimen  käyttöönotto  asuinalueiden  suunnittelussa.  Työkalua  pilotoidaan  soveltuvissa 
asemakaavahankkeissa ja pihasuunnittelu kytketään osaksi asemakaavavaiheen suunnittelua.  

 

7 LIITTEET 

Laskentatyökalun käyttöohje 

Laskentatyökalu (excel) 

Liite 1. Hiedanrannan keskustan mallipihaluonnos 

Liite 2. Hiedanrannan Järvikaupungin mallipihaluonnos 

Liite 3. Hiedanrannan Lielahden mallipihaluonnos 

Liite 4. Keskustakorttelin mallipihaluonnos 

Liite 5. Teollisuustontin mallipihaluonnos 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

    
    

Eeva Eitsi 
maisema‐arkkitehti, MARK 
 

      Eric Wehner 
      erikoissuunnittelija, DI 
 
      Ida Tammi 
      DI, maisema‐arkkitehti, MARK 
 
      Minttu Kervinen 
      arkkitehti 

   


