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JOHDANTO 

Tampereen  viherkerroinmenetelmän  tavoitteena  on 
lisätä kaupunkivihreää  ja hulevesien  luonnonmukaista 
hallintaa  tiivistyvässä  kaupunkirakenteessa.  Työn 
pohjana on käytetty Helsingin viherkerroinmenetelmän 
laskentatyökalua,  jota  on  muokattu  haastattelujen, 
ohjausryhmätyöskentelyn,  esimerkki‐  ja  mallipihojen 
sekä  työpajan  avulla.  Tampereen 
viherkerroinmenetelmästä  on  laadittu  erillinen 
loppuraportti,  josta  löytyy  lisätietoa  työkalun 
kehittämisestä.  Syksyllä  2021  päivitettiin  sekä 
viherkerrointyökalun Excel että käyttöohjeen tekstiä. 

Tampereen  kaupunki  otti  viherkerroinmenetelmän 
laajempaan  käyttöön  siihen  soveltuvissa 
asemakaavoissa  vuoden  2020  alusta  lähtien. 
Menetelmän  käytöstä  päätetään  käynnistyvien 
asemakaavojen aloituskokouksissa. 

Tampereen  viherkerroinmenetelmän  loppuraportti 
sisältää  mm.  tietoa  menetelmän  luomisprosessista, 
esimerkkipihojen  viherkerroinlaskennat  sekä 
mallipihasuunnitelmat. 
https://data.tampere.fi/data/fi/dataset/tampereen‐
viherkerroin 

Painotettu pinta‐ala 

Viherkerroinmenetelmässä  tarkastellaan  pihan 
painotettua pinta‐alaa. Mitä tämä tarkoittaa? 

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. 

 

Viherkertoimen tavoitetaso 

Tampereella  käytössä  olevat  viherkertoimen 
tavoiteluvut  on  määritelty  maankäytön  mukaan 
seuraavasti: 

Asuinalueilla  0,8 
Palvelujen ja toimistorakentamisen alueilla  0,7 
Kaupan ja liikerakentamisen alueilla  0,6 
Teollisuustoimintojen ja logistiikan alueilla  0,5 

Tavoitetasoon  vaikuttaa  lisäksi  tontin  nykytilanne, 
esim.  pohjaveden  tila.  Viherkerrointyökalu  laskee 
tavoitetason automaattisesti. 

Tavoitetaso  voidaan  myös  muuttaa  manuaalisesti. 
Manuaalisesti  asetettava  tavoitetaso  valitaan,  jos 
asemakaavassa  on  määrätty  alueella  käytettävän 
muuta  kuin  laskentataulukon  automaattisesti 
määrittämää  tavoitetasoa.  Jos  kyseessä  on 
asemakaavoitusvaiheessa  laadittava  pihan 
viitesuunnitelma, muu kuin automaattinen tavoitearvo 
voidaan  valita,  jos  kaavoittaja  toteaa  sen  olevan 
perusteltua  alueen  lähtökohdat  huomioiden.  Sopiva 
tavoitearvo  määritetään  tällöin  kaavoitusprosessin 
aikana. 

Suomessa  viherkerroinmenetelmä on  käytössä useilla 
eri kaupungeilla. Työkalujen tavoitteet, painotukset  ja 
toiminnallisuus  ovat  osin  erilaiset  eri  kaupungeissa. 
Lisää  tietoa  Tampereen  työkalun  painotuksista  on 
kerrottu  luvussa  3.3:  Lisätietoa:  painotukset  ja 
perustelut. 

Viherkerroinmenetelmän  toimintamalli  Tampereen 
kaupungilla 

Viherkertoimen  käytöstä  päätetään  käynnistyvien 
asemakaavojen  aloituskokouksissa.  
Asemakaavavaiheessa  tehdään 
yleissuunnitelmatasoinen  pihasuunnitelma  ja  karkea 
laskenta,  jossa  tarkistetaan  tavoitetaso  ja  siihen 
pääseminen.  

Viherkertoimen  käytöstä  määrätään 
asemakaavamääräyksellä:  rakennuslupaan  liitettävillä 
suunnitelmilla  on  osoitettava,  että  tontilla  täyttyy 
Tampereen  viherkertoimen  maankäytön  mukainen 
määritelty tavoitetaso. 

Rakennussuunnitelmatasoinen  pihasuunnitelma  ja 
viherkerroinlaskelma  tehdään  rakennuslupavaiheessa. 
Hulevesisuunnittelu  on  usein  tarkoituksenmukaista 
liittää  pihasuunnitteluun,  sekä  asemakaava‐  että 
rakennuslupavaiheessa. 

Yhteispihat  lasketaan  lähtökohtaisesti  tonteittain,  eli 
jokaiselle  tontille  oma  viherkertoimensa. 
Tapauskohtaisesti  voidaan  laskea  viherkerroin  myös 
korttelikohtaisesti  tai  useamman  tontin 
kokonaisuutena, edellyttäen, että koko kortteli/alue on 
mukana kaavassa. 

Pihasuunnitelmien sisältö 
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Pihasuunnitelmakuvan merkintöjen  selityksessä  pitää 
näkyä  viherkerroinlaskennassa  käytetyt  elementtien 
neliömetrimäärät (XX m2) ja kappalemäärät (XX kpl). 

Maanvaraiset  pihat  tai  pihan  osat,  kansipihat  ja 
kattopuutarhat  tai  viherkatot  erotetaan  toisistaan 
suunnitelmassa  esim.  eri  väreillä.  Lisätään 
rakennuksien varjot, jotta kansipihat ja kattopuutarha‐
alueet erottuvat selkeästi asemapiirustuksessa. Lisäksi 
suunnitelmaan voi esimerkiksi merkitä pihan eri osien 
korot. 

On  suositeltavaa  lisätä  suunnitelmaan  liittyviä 
kommentteja  viherkerrointyökalun  tuloskorttiin 
”Täyttäjän  kommentit”  kenttään,  erityisesti  jos 
suunnitelmassa  on  erityisratkaisuja.  Lisäksi  työkalun 
Viherkerroin‐  välilehdessä  on  tila  lisätiedoille. 
Lisätietosarakkeiden  täyttäminen  on  vapaaehtoista 
(kts. Kuva 10 ja aluerajaus h; sivulla 10). 

 
Kuva  1.  Elementtien  neliömetri‐  ja  kappalemäärät 
merkintöjen selityksessä (ote Hiedanrannan keskustan 
mallipihan suunnitelmasta) 

Yleissuunnitelmatasoinen pihasuunnitelma 
asemakaavavaiheessa 

Asemakaavavaiheen laskenta on rakennuslupavaiheen 
laskentaa  yleispiirteisempi,  mutta  siinäkin  on 
huomioitava pelastusreitit ja ‐paikat ja pihan oleskelu‐ 
ja  huoltoalueet  asemakaavavaiheeseen  sopivalla 
tarkkuudella.  Suunnitelmassa  on  huomioitava  myös 
istutusten minimietäisyydet  rakennuksista  ja  tonttien 
rajoista. 

Koko  Excel‐taulukko  täytetään  ja  luovutetaan 
asemakaavoitukseen  yhdessä 
yleissuunnitelmatasoisen  pihasuunnitelman  kanssa. 
Mukaan liitetään pdf‐tulosteet seuraavilta välilehdiltä:  

 rajaukset 

 viherkerroin 

 tulokset 
 

Pihasuunnitelma  liitetään  yhteen  Excel‐taulukon 
tulosteiden kanssa yhdeksi pdf‐tiedostoksi, joka on osa 
asemakaava‐aineistoa. 

Huom:  Viherkerrointyökalun  Excel‐tiedoston 
tulostusasetukset  soveltuvat  yllä  mainittujen 
välilehtien pdf‐tulostukseen. Tulostus paperille saattaa 
vaatia muutoksia tulostusasetuksiin.  

Rakennussuunnitelmatasoinen pihasuunnitelma 
rakennuslupavaiheessa 

Rakennussuunnitelmatasoisessa  pihasuunnitelmassa 
esitetään pihan rakenteet, kasvillisuus  lajitarkkuudella 
sekä  määrinä  (kappaleina  tai  neliömetreinä), 
rakennusmateriaalierittelyt, pinnantasaus, kalusteet ja 
varusteet sekä pelastustiet ja ‐paikat. 

Myös rakennuslupavaiheessa on otettava huomioon 
asemakaavavaiheen laskentaa koskevat seikat. Excel‐
taulukon pdf‐tulosteet liitetään lupahakemuksen 
aineistoon.
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1 Työkalun käyttöönotto 

Excel‐pohjainen  käyttöliittymä  toimii makrojen  (xlsm‐
tiedosto)  avulla.  Makrot  mahdollistavat  esimerkiksi 
helpot siirtymät välilehtien välillä napin painalluksella. 
Makrojen  käyttö  on  työkalun  toimivuuden 
takaamiseksi  hyväksyttävä  työkalun  avaamisen 

yhteydessä. Makrot hyväksytään painamalla ”Ota tämä 
sisältö  käyttöön”  (eng.  "Enable  Content",  Kuva  2). 
Lisäksi  taulukko  sisältää  suojattuja  vaaleanharmaita 
soluja  ja  alueita,  joiden  muokkaaminen  ei  ole 
peruskäytössä tarpeen. 

 

Kuva 2. Makrojen käyttöönottamiseksi “Ota tämä sisältö käyttöön” (Enable Content). 

2 Työkalun käyttö ja rakenne 

Työkalu sisältää kuusi välilehteä – Ohjeet, Rajaukset, Viherkerroin, Tulokset, Lisätietoa  ja  iWater hulevesiratkaisuja  ‐
välilehdet. Välilehdeltä  toiselle on  suositeltavaa  siirtyä  valintanappien  (esim. aloita‐, ohjeet‐,  seuraava‐  ja edellinen 
valintanapit) kautta. Välilehden vaihtaminen on mahdollista myös hiirellä klikkaamalla taulukon alapalkissa. 

Ohjeet –välilehti sisältää tärkeää tietoa taulukon käytöstä  ja sen sisällön sekä käsitteiden kuvailua. Erityisesti uusien 
käyttäjien  kannattaa  aloittaa  työkalun  käyttö  lukemalla ohjeet.  Laskennassa  täytetään Rajaukset‐  ja Viherkerroin  –
välilehdet.  Lisätietoa – välilehdellä on  tietoa elementeistä  ja niiden painotuksista. Kuudennella  iWater –välilehdellä 
(Aalto yliopiston laatima) kuvaillaan erilaisia hulevesiratkaisuja tarkemmin.  

3 Kolmivaiheinen viherkerroinlaskenta 

3.1 Vaihe 1: Rajaukset 

 

Kuva  3.  Rajaukset  –välilehti.  Oikealla  taulukossa  (aluerajaus  a)  on  perustiedot  ja  vasemmalla  (aluerajaus  b)  on 
Rajaukset. 
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Rajaukset  ‐välilehden  täyttämiseen  tarvittavat 
lähtötiedot suunnittelija voi tarkistaa Oskari‐palvelusta 
osoitteessa  https://kartat.tampere.fi/oskari/ 
(maaperä,  (avo)kalliot,  pohjavesialueet,  herkät 
vesistöt,  luonnonsuojelualueet…). Oskarissa on  tietoa 
Rajaukset  ‐kohdille  5)  Ympäröivät  alueet,  6) 
Pohjavesialue, 7) Erityisalue ja 8) Maaperä/pohjavesi. 

Viherkerrointyön  käynnistyessä  asemakaavavaiheessa 
pidetään aloituskokous,  jossa  tarkistetaan Rajaukset  ‐
välilehden tiedot. Rakennuslupavaiheessa lähtötietona 
käytetään  asemakaava‐aineistoa  mukaan  lukien 
viherkertoimen  rajaukset  ‐välilehti  ja 
hulevesiselvityksiä.  

Laskenta  aloitetaan  täyttämällä  tiedot  tontin 
perustiedoista  ja  rajoituksista  Rajaukset‐välilehdellä. 
Ensin  täytetään  oikealla  puolella  olevat  tyhjät 
(valkoiset) kentät (Kuva 3, aluerajaus a), joissa kysytään 
kortteli‐  ja  tonttinumeroa,  tontin/korttelin  pinta‐alaa 
(m²),  rakennusten  peittopinta‐alaa  (m²)  ja  kerrosalaa 
(k‐m²).  Pinta‐alatiedot  ovat  oleellisia  lähtötietoja 
taulukon  toiminnan  kannalta.  Tavoitetason 
laskelmavaihtoehdoista  valitaan  automaattinen 
laskelma.  Kun  automaattinen  laskelma  on  valittu, 
tavoitetaso  riippuu  valituista  Rajaukset‐kohdan 
valinnoista, kuten maankäytöstä ja pohjavesitiedoista.  

Rajaukset  ‐välilehti  käsittelee  sekä  lähtötilanteen 
(nykytilan)  että  rakennetun  lopputuloksen  tilanteen 
(suunnitelman) perustietoja  ja rajoituksia. Se,  liittyykö 
tieto  nykytilanteeseen  vai  suunnitelmaan,  on 
työkalussa mainittu suluissa otsikon vieressä. 

Täydennysrakentamisprojekteissa  Rajaukset‐
välilehden  tiedot  täytetään  tontin  nykytilanteen 
mukaan  huomioiden  tontilla  säilyvät  rakennukset, 
pihaelementit  ja  mahdolliset  kansirakenteet.  Tässä 
tapauksessa tontin tilannetta ei tarkastella ajalta ennen 
alkuperäistä rakentamista. 

Joissain  tapauksissa  suunnitteluratkaisu  voi  muuttaa 
Rajaukset‐  ‐välilehdelle  syötettäviä  lähtötietoja  niin, 
että  nykytilanteen  sijaan  rajauksissa  tuleekin 
huomioida  suunniteltu  tilanne.  Esimerkkejä  tällaisista 
tapauksista  on  esitetty  tämän  ohjeen  kohdassa  8. 
Maaperä/Pohjavesi ja laatikossa sivulla 8. 

Rajaukset  ‐välilehden  vasemmanpuoleiseen 
taulukkoon (Kuva 3, aluerajaus b) täytetään seuraavat 
tiedot: 

1. Maankäyttö  (suunnitelma):  tämä  valinta  vaikuttaa 
suoraan tavoitetasoon. Tavoitetaso Asuinalueilla on 
0,8, Palvelujen ja toimistorakentamisen alueilla 0,7, 
Kaupan  ja  liikerakentamisen  alueilla  0,6  ja 
Teollisuustoimintojen  ja  logistiikan  alueilla  0,5. 
Tontin  maankäyttö  voi  muuttua 
suunnitteluprosessin  aikana,  jolloin  tavoitetaso 
tulee  asettaa  uudelleen.  Jos  maankäyttö  on 
monikäyttöä  (esim. asumista  ja  liikerakentamista), 
valitaan tavoitetaso sen mukaan, mitä maankäyttöä 
on  tontilla  tai  korttelissa  eniten.  Kaikille 
maankäyttömuodoille  tulee  suositus  lisätä 
maanpäällisiä  (luontopohjaisia)  hulevesien 
hallintarakenteita.  Lisäksi  teollisuusalueella 
suositellaan  laadullisen  hulevesiratkaisun 
lisäämistä. 

2. Pihatyyppi (suunnitelma): Jos kansipihaa on tontilla 
tai  korttelipihalla  yli  50  %  piha‐alueesta,  työkalu 
suosittelee  lisäämään  viherkattopinta‐alaa 
merkittävästi.  Suositus  viherkaton  käytölle 
annetaan,  koska  kansipiha  rajoittaa  merkittävästi 
muiden  hulevesiratkaisujen  käyttöä.  Lisäksi 
suositellaan  viherseinän,  köynnösten  ja  isojen 
puiden  lisäämistä.  Kansipiha  ei  suoraan  tarkoita 
sitä, että sen päällä ei olisi riittävästi (yli metri) maa‐
ainesta,  vaan  tavoitteena  on  joko  suunnitella 
osittain  maanvaraista  piha‐aluetta,  jossa 
imeyttäminen onnistuisi  tai edes osalle kansipihaa 
istutusaluetta,  jossa on vähintään metri  läpäisevää 
maa‐ainesta (ison puun kasvualustaa). 
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Kansipiha, kattopuutarha ja viherkatto 
Kansipiha on yleensä katutasossa tai esim. 1.krs:n päällä 
oleva,  kasvillisuudella  peitetty  piha  (tai  pihan  osuus), 
jonka  alla  on  pysäköintiä  tai  muu  käyttö,  joka  estää 
yhteyden  pintamaahan  ja  maaperän  syvempiin 
kerroksiin. Tampereen viherkerrointyökalussa kansipihat 
lasketaan  lähtökohtaisesti  samalla  tavalla  kuin 
maanvaraiset  pihat,  eli  elementeittäin.  Elementit  on 
listattu  Viherkerroin  –välilehdellä.  Elementit  lasketaan 
pinta‐alan  mukaan  (esim.  nurmikko)  tai  kappaleittain 
(esim.  puut).  Kansipihan  alla  olevaa  rakennusta  tai 
rakennuksen  osaa  ei  lasketa  mukaan  rakennusten 
peittopinta‐alaan  laskentatyökalun  Rajaukset‐
välilehdellä.  Viherkertoimen  tavoitetaso  on  sama 
riippumatta  siitä,  onko  kyseessä  kansipihakohde  vai 
maanvarainen piha, sillä myös kansipiha voi olla vehreä 
(kysymys  2  Rajaukset  –välilehdellä  ei  vaikuta 
tavoitetasoon). 
 
Viherkatot  ja  kattopuutarhat  ovat  kasvillisuudella 
peitettyä  kattopintaa.  Työkalun  Viherkerroin  –
välilehdellä on kolme erilaisille viherkatoille tarkoitettua 
elementtiä,  joiden  yksikkönä  on  neliömetri: 
Kattopuutarha  (kasvualusta  20‐100  cm),  niitty‐
/ketokatto  ja  heinäkatto  (15‐30  cm)  sekä 
maksaruohokatto  (6‐8  cm).  Viherkaton  kulkukäytäviä 
(kasvittomat pinnat) ei lasketa mukaan viherkaton pinta‐
alaan.  Jos viherkattosuunnitelma ei ole  tarkka, voidaan 
laskea  arvo  koko  suunnitellun  viherkattoalueen  pinta‐
alalle ilman elementeistä erikseen saatavaa arvoa. Pinta‐
alana laskettavan arvon lisäksi voidaan kattopuutarhalle 
laskea  sillä  olevien  kappaleittain  laskettavien 
elementtien (esim. puut, pensaat) arvo.  
Kansipihan  tai  viherkaton  kasvualustan  paksuus  voi 
vaihdella muutamasta senttimetristä metrin paksuuteen, 
joskus se voi olla paksumpikin. 

 
Kuva 4. Tampereen Ratinan kansipiha, kuva: Ida Tammi, 
2018 

 
 
 
 

 
Kuva 5. Kattopuutarha, Vihreistä Vihrein, Jätkäsaari, 
Helsinki, kuva: Ida Tammi, 2018 

 
Kuva 6. Hiedanrannan keskustan mallipihan 
viherkattojen suunnitelma ei ole tarkka. Viherkattojen 
arvot on laskettu koko katon pinta‐alalle. (karttaote) 

 

 
Kuva 7.  Lielahden  mallipihan  5‐kerroksisen 
pysäköintitalon  viherkatot  on  suunniteltu  eri 
tarkkuudella. Viherkattojen arvot on laskettu elementtien 
mukaan ja käytävät on jätetty pois laskennasta, siltä osin, 
kun ne erottuvat suunnitelmassa (karttaote) 
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Suositukset 

 Viherkattojen ja kansipihojen kulkukäytävät tulisi laskennassa käsitellä erikseen, ei osana viherkattoa (yleensä 
läpäisemätöntä pintaa, puoliläpäisevät kerrokset mahdollisia). Käytävät voi jättää kokonaan laskennasta pois, 
koska viherkerrointyökalu laskee automaattisesti kaikki ne pinnat läpäisemättöminä pintoina, joita ei ole laskettu 
viherkertoimen elementteinä. 

 Kansipihalla ja kattopuutarhassa on suositeltavaa käyttää niitty‐/ketokattoa tai maksaruohokattoa tavallisen 
niityn tai nurmikon sijaan, jos kasvualusta on ohut. Viherkaton pintaelementeissä kasvualustan paksuus on otettu 
huomioon, esimerkiksi niittykattoelementin valumakerroin on 0,4 ja niittyelementin valumakerroin on 0,2. 

 Kansipihoille ja kattopuutarhoihin istutettavat puut lasketaan pieniksi puiksi, koska kansipihalla ja viherkatolla 
puut eivät yleensä kasva isoiksi. 

3. Viemäriverkosto  (nykytilanne):  Jos  tontilla  ei  ole 
mahdollisuutta  liittyä  hulevesien 
erillisviemäröintiin,  taulukko muistuttaa  vähintään 
yhden  merkittävän  viivyttävän  hulevesiratkaisun 
lisäämisestä. 

4. Täydennysrakentamisalue (suunnitelma): Jos tontti 
tai kortteli kuuluu täydennysrakentamisalueelle, on 
suositeltavaa  lisätä  vähintään  yksi  hulevesien 
hallintarakenne  ja  korvata  kaadettavat  puut 
istutettavilla. 

5. Ympäröivät alueet (nykytilanne): Jos tontin lähellä, 
enintään  50  m  etäisyydellä,  on 
luonnonsuojelualuetta,  vesistöä  tai  ekologista 
yhteyttä, tulee asia ottaa huomioon suunnittelussa, 
esim.  säilyttämällä  nykyistä  kasvillisuutta  tai 
istuttamalla  uutta,  joka  tukee  tontin  tai  pihan 
liittymistä  luonnonsuojelualueeseen,  vesistöön  tai 
ekologiseen yhteyteen. 

6. Pohjavesialue  (nykytilanne):  Jos  tontti  tai  kortteli 
sijaitsee  pohjavesialueella,  tavoitetasoon  lisätään 

0,1. Suosituksena on, että imeytetään vain puhtaita 
kattovesiä,  jos mahdollista. Suositeltavaa on myös 
lisätä laadullisia hulevesien hallintaratkaisuja. Kaava 
ja  siihen  liittyvä  hulevesiselvitys  määrittelee 
tarkemmin menettelytavat. 

7. Erityisalue  (nykytilanne):  Jos  tontilla  tai korttelissa 
on  luontoarvoja,  tai  se  liittyy  vesistöltään  tai 
valuma‐alueen  vesistöltään  herkälle  alueelle, 
tavoitetasoon  lisätään  0,1.  Lisätietoja 
tontin/korttelin  ja  sen  lähialueen  luonnon  ja 
vesistöjen  herkkyydestä  saa  kaavaselostuksesta  ja 
kaavoittajalta. 

8. Maaperä/pohjavesi  (nykytilanne/suunnitelma): 
Mikäli  pohjaveden  pinta  tai  läpäisemätön  pinta, 
kuten  kallio  tai  savi,  ovat  hyvin  pinnassa,  ei 
hulevesiä  voida  imeyttää.  Lisäksi  esimerkiksi 
avokalliolle  ei  ole  mahdollista  istuttaa  puita.  EI‐
valinta  laskee  viherkertoimen  tavoitetasoa  0,2:lla. 
Kansipiha ei suoraan tarkoita sitä, että sen päällä ei 
olisi riittävästi (yli metri) maa‐ainesta, kts. kohta 2. 
Pihatyyppi. 

 
Maaperä ja pohjavesi: Miksi maaperä vaikuttaa viherkertoimeen? 
Maaperä  ja vettä  läpäisevien maa‐ainesten kerroksen paksuus vaikuttavat viherkertoimen tavoitetasoon. Pihoissa, 
joissa läpäisevää maa‐ainesta on alle 1 m kerros, olosuhteet eivät mahdollista hulevesien imeytystä maaperään siten 
kuin pihoissa, joissa maa‐ainesta on tarpeeksi. Myöskään kasvillisuus ei voi kehittyä yhtä hyvin. 

Rajaukset  ‐välilehden kohta 8.  liittyy  lähtökohtaisesti nykytilaan.  Jos kuitenkin esimerkiksi pinnantasaus muuttuu 
suunnitteluprosessin  aikana  niin merkittävästi,  että  yli metrin  vahvuisten maa‐ainesten  osuus  laskenta‐alueella 
kasvaa  yli  puoleen  tontin  pinta‐alasta,  vastataan  kysymykseen  suunnitelman  toteuttamisen  jälkeisen  tilanteen 
mukaan. 

Mitä asioita on tutkittava maaperä/pohjavesi ‐kysymykseen ja mistä tarvittavat tiedot löytyvät? 
‐ Asiasta on hyvä keskustella viherkertoimen aloituskokouksessa 
‐ Lähtötiedot voi tarkistaa esim. Oskari ‐karttapalvelusta osoitteessa https://kartat.tampere.fi/oskari/ (Kallion pinta, 
maaperä/pohjavesitiedot) 
‐ Hulevesien nykytila ja arviointi hulevesiselvityksen avulla tai hulevesiasiantuntijan kanssa 

Kysymyskohtaan 8 voi vastata ”kyllä”, jos ainakin yli puolella pihasta on yli metri läpäisevää maa‐ainesta. Alueen koon 
lisäksi pitää kysymyskohtaan vastaamisessa ottaa huomioon mm. onko kyseinen alue yhtenäinen  tai  jaettu osiin, 
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alueen sijainti tontilla ja onnistuuko liittyminen muihin hulevesijärjestelmiin. Reilusti yli puolet pihasta pitää siis olla 
sellaista aluetta, jota on mahdollista hyödyntää hulevesien imeyttämiseen. 

1 m maa‐ainesta voi olla pihakannen päällä. Huom! Rakennuksien alla olevaa 1 m maa‐ainesta ei lasketa. Katoksetkin 
ovat viherkerroinlaskennassa rakennuksia. 
 
Esimerkki: Täydennysrakentamiskohteen piha on suurilta 
osin asfaltoitu. Maavaraisen pihan osuus on alle 10 %. 
Asfaltoidun  pihan  osuuden  alle  rakennetaan 
pysäköintitalo. Suunnitelmassa on pysäköintitalon päällä 
kansipiha. Kansipihan kasvualusta on korkeintaan 60 cm 
paksu.  Maavaraisen  pihan  osuus  säilytetään.  Vaikka 
maanvaraisen pihan osuudessa on yli 1 m läpäiseviä maa‐
aineksia,  tulee  vastata  kysymykseen  EI.  Tällöin 
tavoitetaso  laskee,  koska  veden  imeytysmahdollisuus 
maanvaraisen  pihan  osuudella  on  hyvin  pieni  sekä 
nykytilan näkökulmasta, että suunnitelmassa. 
Esimerkki:  Yllä  olevan  esimerkin  pysäköintitalon  päälle 
toteutetaan  kansipiha,  jonka  kasvualustan  syvyys  ja 
läpäisevän  maa‐aineksen  paksuus  on  vähintään  1  m. 
Tässä tapauksessa suunnitelmaa pidetään  lähtökohtana 
kysymykseen  vastaamisessa,  koska  kyse  on  tilanteen 
parantamisesta.  Kysymykseen  vastataan  ”kyllä”,  ja  sen 
johdosta tavoitetaso nousee. 

 
Kuva 8. Vain pieni osa  tästä pihasta on maanvarainen; 
seinään  on  kiinnitetty  hyönteishotellit,  joista  saa 
bonuspisteitä  viherkerroinlaskennassa.  Norra 
Djurgårdsstadenin kaupunginosa, Tukholma. Kuva: Taina 
Tuominen, 2021 

Esimerkki: Uudisrakentamiskohteessa noin 40 % pihasta on  kalliomaata. Kalliot muodostavat pihan  korkeimman 
kohdan, eivätkä  jaottele muuta pihaa pienempiin osiin. Pihan  toiselle puolelle  toteutetaan pysäköintitalon kansi, 
jonka  päällä  on  alle  1  m  läpäisevää  maa‐ainesta.  Kansipihan  osuus  on  vähän  alle  50  %.  Tässä  tapauksessa 
lähtökohtana on tontin nykytila, jossa on lähtökohtaisesti kallioista huolimatta hyvin mahdollista imeyttää hulevesiä. 
Vaikka suunniteltu kansiratkaisu huonontaa tilannetta, tavoitetasoa ei lasketa. 

Esimerkki: Kaavoitusvaiheessa laadittujen kunnallistekniikan yleissuunnitelmien, hulevesien hallintasuunnitelmien ja 
viheryleissuunnitelmien mukaan  laskenta‐alueen yleistasaus nousee selvästi nykyistä maanpintaa korkeammalle  ja 
läpäisevän maakerroksen vahvuus kasvaa yli metriin. Laskelman Rajaus ‐välilehdellä tulee huomioida suunnitelman 
mukainen tilanne lähtöarvona.  

 
Kuva 9. Periaatepoikkileikkaus. Alueelle suunnitellaan tasausta, joka on selvästi nykyistä maanpintaa korkeammalla. 
Kuva: Tampereen kaupunki      

9. ja  10.  Hulevesiratkaisut  (suunnitelma):  Nämä 
valinnat  vaikuttavat  suoraan  tontin  hulevesien 
viivytysmäärän  laskentaan.  Maanpäällisille 

hulevesiratkaisuille  arvioidaan  keskimääräinen 
syvyys.  Tämän  ja  Viherkerroin  –välilehdellä 
määritellyn  pinta‐alan  avulla  taulukko  laskee 

Nykyinen maanpinta 

Uusi tasaus 
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hulevesiratkaisujen  viivytyskapasiteetin. 
Hulevesiratkaisun keskimääräinen syvyys vaihtelee 
sen mukaan, mikä on  luiskan  jyrkkyys.  Lisäohjeita 
keskimääräisen  syvyyden  laskemiseen  löytyy 
välilehden alaosasta. Biosuodatusrakenteen päälle 
sijoittuvan  viivytyspainanteen  tai  –altaan 
suositeltava maksimivedensyvyys on noin 30‐40 cm. 

11. Onko  mahdollista  hyödyntää  tontin  lähialueita 
viivytykseen  (nykytilanne)?  Miten  iso  osuus  (%) 
hulevesimäärästä/viivytystarpeesta  johdetaan 
tontin ulkopuolelle?: Tontin/korttelin hulevesiä on 
mahdollista  johtaa  tontin  ulkopuolelle,  esim. 

puistoalueen  keskitettyyn  hulevesikosteikkoon, 
silloin  kun  se  on  kaupungin  tahtotila.  Valitaan 
manuaalisesti  sopiva prosenttiosuus, esim. alueen 
hulevesiselvitykseen perustuen. 

Kun  perustiedot  ja  rajaukset  on  täytetty,  taulukko 
määrittää  tavoitetason.  ”Seuraava”  –valintanapin  tai 
näkymän alareunan välilehti‐kuvakkeen kautta voidaan 
siirtyä  seuraavaan  vaiheeseen  Viherkerroin  –
välilehdelle.  Suositukset  voi  ennen 
viherkerroinlaskennan  täyttöä  varmistaa  Tulokset  –
välilehdeltä. 

 

3.2 Vaihe 2: Viherkerroinlaskenta 

 

Kuva 10. Viherkerroin –välilehti. 

Viherkerroin  –välilehden  elementit  kuuluvat  viiteen 
ryhmään (kts. Kuva 10, aluerajaus a).: 

 säilytettävä kasvillisuus ja maaperä 

 istutettava/kylvettävä kasvillisuus 

 pinnoitteet 

 hulevesien hallintarakenteet ja 

 bonuselementit 

Jos  mahdollista,  tulee  jokaisesta  elementtiryhmästä, 
paitsi  bonuselementeistä,  valita  vähintään  yksi 
elementti.  Elementtien määrien  täytössä  tulee  ottaa 
huomioon yksiköt (pinta‐ala, lukumäärä tai tilavuus). 

Laskennassa  huomioitavat  asiat  tulevat  tekstinä 
näkyviin  heti määrien  täyttämisen  jälkeen  (Kuva  10, 
aluerajaus g). 

Läpäisemättömät  pinnat  voi  jättää  kokonaan 
laskennasta  pois,  koska  viherkerrointyökalu  laskee 
automaattisesti  kaikki  ne  pinnat  läpäisemättöminä 
pintoina,  joita  ei  ole  laskettu  viherkertoimen 
elementteinä 

Tontin  ulkopuolella  olevia  elementtejä  ei  saa  laskea 
mukaan,  vaikka  ne  esim.  varjostavat  tai  vaikuttavat 
muutoin  tontin  pihan  olosuhteisiin.  Poikkeuksena  on 
hulevesiviivytys  tontin  ulkopuolella  (kts.  kohta  11. 
Rajaukset ‐välilehdellä). 

Painotetut pinta‐alat 

Valintojen  perusteella  taulukko  laskee  painotetut 
pinta‐alat,  niiden  yhteenlasketun  summan  ja 
saavutetun tavoitetason. Nämä näkyvät Viherkerroin –
välilehden  vasemmassa  yläreunassa  olevassa 
taulukossa (kts. Kuva 10, aluerajaus b). 
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Viherkerroinlaskennan  elementtien  yksiköt  ovat 
neliömetrejä  tai  kappaleita  (maanalaisen 
viivytysjärjestelmän  yksikkö  on  kuutiometri).  Myös 
kappalemäärät muuntuvat  laskennassa neliömetreiksi 
(esimerkiksi  isokokoisen puun vaikutusalue on 25 m2). 
Viherkerroinlaskennassa käytetään painotettuja pinta‐
aloja myös päällekkäisille elementeille. 

Esimerkkinä kerroksellinen kasvillisuus 
Tampereen  työkalussa  kerroksellisen  kasvillisuuden 
pinta‐ala  lasketaan  kahteen  kertaan  (tai 
moninkertaisesti). Esimerkiksi jos puun alla on perenna‐ 
ja pensasistutus,  lasketaan  sekä puun että pensas‐  ja 
perennaistutuksen neliömetrit ja niiden painotukset. 

Bonuselementit 

Bonuselementeillä voi kasvattaa viherkertoimen arvoa. 
Muut Viherkerroinelementit ovat kuitenkin tärkeämpiä 
kuin  bonuselementit.  Pelkillä  bonuselementeillä  ei 
pystytä saavuttamaan korkeaa viherkertoimen tasoa. 

Sama  elementti  (esim.  sama  puu)  voidaan  laskea 
Tampereen  työkalussa  bonuselementtinä  kahdesti 
(esim.  1  x  kukkiva  istutus  JA  1  x  hedelmäpuu). Näin 
lisätään mm. ekosysteemipalveluiden kirjoa. 

Valumakerroin 

Työkalussa  taulukko  laskee  tontin  valumakertoimen 
keskiarvon valittujen elementtien perusteella (Kuva 10, 
aluerajaus c).  Jäljelle  jäävä  pinta‐ala  lasketaan 
valumakertoimella 1. 

Valumakerroin  kuvaa  valuma‐alueelta  pintavaluntana 
purkautuvan  veden  osuuden  alueelle  satavasta 
kokonaisvesimäärästä  erilaisten  häviöiden  –  kuten 
haihtumisen,  pintavarastoitumisen,  imeytymisen  ja 
pidättymisen  –  jälkeen.  Valumakerroin  riippuu 
maanpinnan  materiaalista  ja  siten  sen 
läpäisemättömyydestä. Valumakerroin on 0,  jos pinta 
on täysin läpäisevä (esim. metsä hiekkamaalla), ja 1, jos 
pinta on kokonaan läpäisemätön (esim. katto). 

Elementtien valumakertoimet on määritelty useasta eri 
lähteestä.  Valumakertoimille  ei  ole  valtakunnallisia 
normeja,  mutta  yleisimpien  maankäyttötyyppien 
valumakertoimille on määritelty arvoja eri julkaisuissa. 
Valumakertoimien  arvot  vaihtelevat  jonkin  verran 
julkaisusta  riippuen,  joten  valumakertoimet  ovat 
arvioita.  Joitakin  tietoja  on  sovellettu,  mm. 
puoliläpäisevän  pinnan  valumakertoimen  kohdalla. 
Viherkattojen  tyypit,  kasvualustapaksuudet  sekä 
erilaisten  viherkattotyyppien  valumakertoimet  on 
otettu  viherkattoihin  ja  kattopuutarhoihin  liittyvistä 
ohjeista  (RT‐kortit,  Rakennustieto).  Viherkatoilla  ei 
saavuteta  viivytystilavuutta,  mutta  ne  pienentävät 

kuitenkin hulevesien määrää tontilla tai korttelipihalla 
valumakertoimen kautta. 

Viherkerrointyökalun  hulevesilaskenta  ei  korvaa 
hulevesiasiantuntijan  laatimaa  hulevesiselvitystä  ja  –
suunnitelmaa.  Viherkertoimeen  valittujen 
hulevesiratkaisujen  tulee  täyttää  mahdollisten 
kaavamääräysten vaatimukset. 

Viherseinä vai monivuotinen köynnös? 
 
Viherseinä  tarkoittaa,  että  kasvillisuus  on,  tavalla  tai 
toisella,  integroitu  osaksi  rakennuksen  julkisivua. 
Viherseinät voivat olla täysin irrallaan maasta ja niiden 
todellista  vaikutusta  hulevesien  hallintaan  on  vaikea 
arvioida,  vaikka  toimiva  viherseinä  todennäköisesti 
pidättää,  imee  ja  haihduttaa  vettä.  Tampereen 
viherkerrointyökalussa viherseinän valumakerrointa ei 
tällä  hetkellä  ole  huomioitu.  Viherseinäelementin 
painotus on 0,7. 
Viherkerroinlaskennassa viherseinäelementti voi ottaa 
korkeankin  kasvillisuuden  peittämän  seinän 
vertikaalisen pinta‐alan huomioon.  
 
Monivuotisien  köynnöksien  pinta‐ala  on 
viherkerroinlaskennassa  korkeudesta  huolimatta  2 
m2/kpl, köynnöksien painotus on 1,1  ja valumakerroin 
on 0,15.  
Yksittäiset  köynnökset  lasketaan  pääasiassa 
köynnöksinä.  Jos  köynnökset  halutaan  laskea 
viherseinänä,  julkisivun,  rakenteen  ja  istutusten  tulee 
olla  sellaisia,  että  kasvillisuus  tosiallisesti muodostaa 
yhtenäisen viherseinäpinnan. 
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Kuva 11. Köynnöksen ja viherseinän laskentatapa 
 

Hulevesien viivytysmäärä 

Taulukko  laskee  automaattisesti  tontilla  tarvittavan 
hulevesien  viivytysmäärän  (Kuva  10,  aluerajaus  e) 
perustuen  sadantaan  (Kuva  10,  aluerajaus  d)  ja 
keskimääräiseen  valumakertoimeen  (Kuva  10, 
aluerajaus  c).  Sadannan määrä  asetetaan  tonttia  tai 
aluetta  koskevan  hulevesisuunnitelman  ja 

kaavamääräysten mukaiseksi. Hulevesimäärä perustuu 
sademäärään  (Sadanta).  Viherkerrointyökaluun 
valmiiksi  asetettu  tavanomainen  tontin mitoitussade 
hulevesien  viivyttämiseksi  on  10 min  kerran  viidessä 
vuodessa  sadetapahtuma  ja  sen  sademäärä  on  noin 
150 l/s*ha  eli  ~10 mm.  Tilastollisten  tutkimusten 
mukaan  Suomessa  noin  85—90 %  sadetapahtumien 
sademäärästä on 10 mm  tai vähemmän. Viivytystarve 
on  laskettu  seuraavasti:  Tontin  pinta‐ala  *  tontin 
keskimääräinen valumakerroin * sademäärä. 

Valittujen  hulevesien  hallintaratkaisujen  ja  niiden 
keskisyvyyksien  perusteella  on  laskettu  lisäksi 
viivytystilavuus  (yhteensä  sekä  maanalainen  ja 
maanpäällinen  erikseen)  ja  jäljellä  oleva 
viivytystarve/vaatimus (Kuva 10, aluerajaus f). 

Hulevesihallintarakenteet 

Viherkerroin  ‐sivulta  pääsee  tutustumaan  linkkien 
avulla  (siniset  tekstit)  hulevesienhallintarakenteiden 
esimerkkeihin  (iWater  Toolsheet,  Aalto  yliopisto). 
Viherkerroin  –välilehdellä  voi  Elementtityypeistä 
merkitä  ja  muokata  ainoastaan  valkoisella 
taulukkopohjalla  olevia  pinta‐aloja  tai  lukumääriä. 
Poikkeuksena  on  Vettä  läpäisemätön  pinta,  jonka 
taulukko  laskee  automaattisesti.  Lukumäärät  voi 
tyhjentää tarvittaessa ”Tyhjennä”‐napin avulla. 

Taulukon  tietojen  täytön  jälkeen  suositellaan 
”Seuraava”‐napin  painamista,  jolloin  ohjelma 
varmistaa,  että  tietyt  reunaehdot  täyttyvät.  Jos 
päivitystarvetta  ei  ole,  työkalu  siirtyy  ”Tulokset”  –
sivulle. 

Mikä on ”isokokoinen puu”, ”pienikokoinen puu” ja ”iso pensas” sekä ”muut pensaat”? 

Isokokoinen (säilytettävä tai istutettava) puu on viherkerroinlaskennassa puu, joka on täyskasvuisena yli 10 m korkea. 
Puun mahdolliseen  korkeuteen  vaikuttavat  lajin  lisäksi  puun  kasvuolosuhteet  kuten  kasvualustan  syvyys,  kasvutila, 
valoisuus  jne. Isokokoisia puulajeja ovat esimerkiksi vaahtera  ja koivu. Puun vaikutusalue on viherkerroinlaskennassa 
25m2. Tämä  tarkoittaa, että  työkalu  laskee  isokokoisten puiden painotetun pinta‐alan kertomalla puun painotuksen 
25m2:llä ja puiden kappalemäärällä. Istutettavan isokokoisen puun painotus on 2,4. Usein puun vaikutusalue on sama 
kuin puun latvuskoko ylhäältä katsottuna, mutta esim. pylväsmuotoisen puun latvuskoko voi olla pienempikin. 

Pienikokoinen puu on viherkerroinlaskennassa puu, joka on täysikasvuisena alle 10 m korkea. Pienikokoisia puulajeja 
ovat esimerkiksi pihlajat ja hedelmäpuut, kuten omena‐ ja kirsikkapuut. 

Isot pensaat ovat yksittäisiä pensaita, joiden vaikutusalue on noin 3 m2/kpl. Isoja pensaita ovat esimerkiksi syreenit ja 
tuomipihlajat. Isolla pensaalla tulee olla istutuspaikassaan tarpeeksi tilaa saavuttaa 3m2:n latvuskoko. Isoiksi pensaiksi 
ei voi laskea pensaita, jotka on istutettu liian lähekkäin. Jos pensaat on istutettu lähekkäin tai jos on kyse pensasaidasta 
tai matalaksi leikattavasta pensasistutuksesta, pensaat tulee laskea istutusalueen pinta‐alan mukaan ”muut pensaat” ‐
elementtinä. Muita pensaita ovat esimerkiksi pensasangervot ja marjakuuset. 
 
Mikä on läpäisevä, puoliläpäisevä ja läpäisemätön pintamateriaali?  

Tampereen  viherkerrointyökalussa  on  varmuuden  vuoksi  käytetty  suurempia  valumakertoimien  arvoja  kuin 
lähdekirjallisuudessa käytettyjen valumakertoimien keskiarvot.   Työkalun avulla  laskettu hulevesimäärä  ja  tarvittava 
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viivytystilavuus  ovat  alustavia  arvioita,  ja  pinnoiteryhmät  sisältävät  erilaisia materiaaleja,  joiden  valumakertoimet 
vaihtelevat.  Suurempien  valumakertoimien  käytöllä  on  pyritty  varmistamaan,  että  työkalun  avulla  laskettu 
hulevesimäärä  ei  ole  ainakaan  liian  pieni  ja  mahdollisesti  johda  vaikeuksiin  riittävän  tilavuuden  saavuttamisessa 
myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. 

Läpäiseviä pinnoitteita ovat viherkerroinlaskennassa esimerkiksi sora ja hiekka. Niiden valumakerroin on keskimäärin 
0,3. esim. Sorakenttä ja ‐käytävä: 0,3; Soratie, hyväkuntoinen: 0,5 (lähde: Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120). 

Puoliläpäiseviä pinnoitteita ovat esimerkiksi nurmikivi ja kivituhka ja niiden valumakerroin on keskimäärin 0,6. esim. 
kivituhka:  0,5  (lähde:  Tuusulan  kunnan  rakennusvalvonnan  hulevesien  hallinnan  suunnitteluohje);  (Nurmi)kiveys, 
hiekkasaumoin: 0,7 (lähde: Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120). 

Nurmikiviratkaisuja on erilaisia,  ja niiden valumakerroin vaihtelee nurmisaumojen  leveydestä  riippuen. Läpäisevästä 
betonikiveyksestä  (”hulekiveys”)  ja  läpäisevästä  asfaltista  on  tutkimuksissa  kerrottu,  että  valumakerroin  voi  olla 
läpäisevää  pintamateriaalia  vastaava  (kts.  https://projectsites.vtt.fi/sites/class/www.vtt.fi/sites/class/en/ 
publications.html). On kuitenkin havaittu, että ajan myötä näiden pintamateriaalien läpäisevyys saattaa muuttua, koska 
pienaines voi tukkia materiaalin huokosia. (niin sanottu clogging). Tätä asiaa ei ole kuitenkaan vielä tutkittu tarkasti, ja 
siksi läpäisevä betonikiveys ja asfaltti suositellaan laskettavan puoliläpäisevinä pinnoitteina. esim. läpäisevä asfaltti 0,33 
(lähde: Permanent BMPs (Brown and Caldwell, Caltrans)). 

Läpäisemättömiä  pinnoitteita  ovat  esimerkiksi  asfaltti  ja  betonikiveys,  joiden  valumakerroin  on 
viherkerroinlaskennassa 1. 

Pinnoitemateriaaleille käytettyjä valumakertoimia on esitetty taulukossa 1. 

 

 

3.3 Lisätietoa: painotukset ja perustelut 

Viherkerroin  –välilehdeltä  voi  painaa  “Lisätietoa”  –
nappia  elementtityypin  alareunasta,  jolloin  pääsee 
Lisätietoa  –välilehdelle,  jossa  kuvataan  lyhyesti 
elementtejä  ja  niiden  merkitystä  eri  kategorioille. 
Kategorioita  ovat  Ekologisuus,  Toiminnallisuus, 
Maisema‐arvo, Kunnossapito  ja Hulevesi. Elementtien 
painotukset  suhteessa  kategorioihin  ja  painotetut 
keskiarvot löytyvät Lisätietoa –välilehdeltä. Lisätietoa –
välilehdelle pääsee myös alapalkista. 

Pisteytyksen  ja  painotusten  pohjalla  on  Ilkka‐
hankkeessa ja Helsingin viherkertoimen kehittämisessä 
käytetyt  kuvaukset  ja  painotukset.  Tampereen 
painotukset  määriteltiin  asiantuntijakyselyiden 

perusteella. Vastaajat edustivat erilaisia ryhmiä, kuten 
maankäytönsuunnittelijoita  (kaavoittajat),  maisema‐
arkkitehtejä,  rakennusvalvontaa,  ympäristöasian‐
tuntijoita,  kunnossapidon  suunnittelijoita  ja 
hulevesiasiantuntijoita. 

Viherkerroinlaskennan jokaisen elementin merkitys on 
kuvailtu  viiden  eri  kategorian  kannalta  ja  määritelty 
painotus.  Elementtikohtaisia  painotuksia  testattiin  ja 
tarkennettiin mallipihojen koelaskelmien avulla. Lisäksi 
työkalua testattiin työpajoissa. Taulukon käyttäjä ei voi 
muuttaa  painotuksia.  Painamalla  ”Takaisin”  –nappia 
pääsee Viherkerroin –välilehdelle. 
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Taulukko 1. Pinnoitemateriaalien valumakertoimet 

Ryhmä  Maankäyttö / päällyste  Ta‐
solta 

Ta‐
soon 

Keski‐
arvo 

Lähde 

K
at
o
t 

Katto  0,8  1,0  0,9  Hulevesiopas (Suomen Kuntaliitto ry, 2012, 183) 

Katto 
   

0,9  Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120 

Katot 
   

1,0  RIL 126‐2009, 55 

Katot  0,9  1,0  0,95  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

V
ih
er
ka
to
t 

Maksaruohokatto, ekstensiivinen, 
kasvualustan paksuus 6‐8 cm 

   
0,6  Rakennustietokortti RT 85‐11203, 2016, 5 

Niitty‐/ketokatto, ekstensiiv. /puoli‐
intensiivinen, kasvualusta 15‐20 cm 

   
0,4  Rakennustietokortti RT 85‐11203, 2016, 5 

Heinäkatto, ekstensiivinen /puoli‐
intensiivinen, kasvualusta 20‐30 cm 

   
0,4  Rakennustietokortti RT 85‐11203, 2016, 5 

Kattopuutarha, intensiivinen, 
kasvualusta 20‐100 cm 

   
0,1  Rakennustietokortti RT 85‐11203, 2016, 5 

Ekstensiivinen, kallistus > 5°  0,4  0,7  0,55  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

Intensiivinen, kasvualustan paksuus 

> 30 cm, kallistus  5° 
0,3  0,5  0,4  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

Ekstensiivinen, kasvualustan paksuus 

> 10 cm, kallistus  5° 
0,2  0,4  0,3  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

Ekstensiivinen, kasvualustan paksuus 

 10 cm, kallistus  5° 
0,1  0,2  0,15  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

Lä
p
äi
se
m
ät
tö
m
ät
, 

ti
iv
iit
 p
ää
lly
st
e
e
t  Asfaltti, betoni  0,7  0,9  0,8  Hulevesiopas (Suomen Kuntaliitto ry, 2012, 183) 

Asfaltti, betoni 
   

0,8  Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120 

Asfaltti  0,7  0,9  0,8  Liikennevirasto (Teiden ja ratojen kuivatuksen 
suunnittelu, 2013, 29) 

Asfaltti, betoni (tiiviit päällysteet) 
   

1,0  RIL 126‐2009, 55 

Asfaltti, betoni  0,9  1,0  0,95  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

Lä
p
äi
se

vä
 

b
et
o
n
i /
 

f
l
iLäpäisevä asfaltti  0,1  0,55  0,33  Permanent BMPs (Brown and Caldwell, Caltrans) 

Läpäisevä betoni  0,1  0,6  0,35  Permanent BMPs (Brown and Caldwell, Caltrans) 

H
u
le
‐ 
/ 

n
u
rm

ik
iv
ey
s 

Kiveys, hiekkasaumoin 
   

0,7  Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120 

Kiveys, tiivissaumainen 
   

0,8  Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120 

Betonikivet, saumojen osuus   15 %  0,7  0,9  0,8  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

Kiveys, saumojen osuus > 15 %  0,6  0,7  0,65  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

Kiveys, saumojen osuus > ~50 % 
(esim. karkea nurmikkokiveys) 

0,2  0,4  0,3  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

So
ra
, k
iv
it
u
h
ka
 

Kivituhka 
   

0,5  Tuusulan kunnan rakennusvalvonnan hulevesien 
hallinnan suunnitteluohje (linkki) 

Soratie/‐luiska  0,2  0,5  0,35  Hulevesiopas (Suomen Kuntaliitto ry, 2012, 183) 

Sorapäällysteet  0,7  0,9  0,8  RIL 126‐2009, 55 

Soratie, hyväkuntoinen 
   

0,5  Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120 

Sorakenttä ja ‐käytävä 
   

0,3  Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120 

Sora, irtonainen päällyste  0,2  0,3  0,25  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

K
al
lio

 

Avoin maasto  0,3  0,5  0,4  Hulevesiopas (Suomen Kuntaliitto ry, 2012, 183) 

Kallio, paljas / laakeahko 
   

0,4  Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120 

V
ih
er
al
u
ee
t 

Nurmetettu luiska 
   

0,5  Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120 

Nurmikko  0,1  0,4  0,25  Hulevesiopas (Suomen Kuntaliitto ry, 2012, 183) 

Nurmikot, päällystämättömät pinnat 
   

0,3  RIL 126‐2009, 55 

Puistomainen piha 
   

0,2  Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120 

Puistot, nurmikot, puutarhat 
(tasainen) 

0,1  0,2  0,15  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

Puistot, nurmikot, puutarhat (jyrkkä)  0,2  0,3  0,25  DIN‐standardi, DIN 1986‐100:2016‐12 

Niitty, pelto, puutarha  0,1  0,3  0,2  Hulevesiopas (Suomen Kuntaliitto ry, 2012, 183) 

Niitty, pelto, puutarha 
   

0,1  Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120 

M
et
sä
 

Metsä / puusto  0,1  0,1  0,1  Hulevesiopas (Suomen Kuntaliitto ry, 2012) 

Metsä, kallioinen 
   

0,15  Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 2002, 120 
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3.4 Vaihe 3: Tulokset 

 

Kuva 12. Tulokset –välilehti 

Tulokset  –välilehdellä  (Kuva  12)  on  yhteenveto 
laskennasta.  Se  on  mahdollista  tulostaa  A4‐koossa. 
Tuloskortilla on tiedot numeerisena, kuten saavutettu 
viherkerroin  ja  tavoitetaso  sekä  käytetyt 
elementtityypit.  Lisäksi  laskentatietoa  on 
havainnollistettu graafisesti. 

Lisäksi  Tulokset  –välilehdellä  on  tiedot 
hulevesimääristä sinisessä taulukossa. Ylimmäinen luku 
kertoo  arvioidun  hulevesien  määrän  (Kuva  12, 
aluerajaus a) tontilla tai korttelissa, joka tulisi viivyttää. 
Rajaukset  ‐välilehdellä  valitun  prosentuaalisen 
osuuden  perusteella,  tuloskortilla  on  esitetty 
hulevesimäärä kuutioina,  joka on mahdollista käsitellä 
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tontin/korttelin  ulkopuolella  (Kuva  12,  aluerajaus  j). 
Valumakerroin  kohdassa  on  keskiarvo  tontin  tai 
korttelin valumakertoimesta (Kuva 12, aluerajaus b) ja 
taulukossa alimpana on tieto läpäisemättömän pinnan 
osuudesta  tontilla  (Kuva 12,  aluerajaus  c).  Lopullinen 
viivytystilavuustarve tontilla tai korttelissa on osoitettu 
taulukon  keskivaiheilla  (Kuva  12,  aluerajaus  d). 
Taulukossa  on  myös  tieto  esitettyjen 
hulevesiratkaisujen  viivytystilavuudesta  (Kuva  12, 
aluerajaus e)  ja  kuinka paljon  jää  viivyttämättä  (Kuva 
12, aluerajaus f). Tavoitteena on, että mahdollisimman 

paljon hulevesistä pystyttäisiin viivyttämään tontilla tai 
korttelissa.  Viivytystilavuuden  tulee  täyttää 
asemakaavan määräykset. 

Jos viherkertoimen tavoitetasoa ei saavuteta, taulukko 
varoittaa asiasta. Samoin, jos tietyt elementit puuttuvat 
(Kuva  12,  aluerajaus  h),  taulukko  antaa  ilmoituksen. 
Valinnoista  ja elementeistä riippuen taulukon sisäinen 
tarkistus  listaa mahdolliset  suunnittelussa  huomioon 
otettavat suositukset (Kuva 12, aluerajaus i). 
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ohjeiden mukaisesti. Tämä raportti on laadittu FCG:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. FCG ei ole vastuussa tästä 
raportista tai sen käytöstä suhteessa mihinkään muuhun tahoon kuin Asiakkaaseen.   

Tämä raportti voi perustua kokonaan tai osaksi kolmansien osapuolten FCG:lle antamiin tietoihin tai julkisiin lähteisiin ja näin ollen 
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Asiakkaan välillä. Tätä raporttia tai sen osaa ei saa muokata tai käyttää uudelleen toiseen tarkoitukseen ilman FCG:n kirjallista lupaa.  


