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Oma projektini: Ilmastotavoitteita painottava Kuninkaantammi, 5000 asukasta



Kuninkaantammi

Kaavan tavoitteita:

- Ekotehokkuus,

matalaenergiarakentaminen,

puurakentaminen

- Paikallinen massatasapaino

(louhemuurit, katupohjat,

maastonmuotoilut, kivipurot)

- Ilmastonmuutokseen

sopeutuminen, hulevesien

luonnonmukainen hallinta,

viherkatot



Kuninkaantammen hulevesipilotti

- Luontaiset valuntareitit,

päällystettyjen pintojen

minimointi, imeyttäminen,

suodatus, laskeutus ja

hulevesien puhdistaminen

kasvien avulla sekä

viivyttäminen

- viivytys lähellä syntypaikkaa;

tonteilla sadepuutarhoissa,

kaduilla, puistoissa.

Määriteltyjen prioriteettien

mukaisesti, hallittu ohjaus

vesistöön



Kuninkaantammessa  varsin yksityiskohtaiset asemakaavamääräykset sekä hulevesistä että viherrakentamisesta



VIHERKERROINMENETELMÄ
KAUPUNKISUUNNITTELUN
VÄLINEENÄ, KAVOITTAJAN
NÄKÖKULMA

ESIMERKKINÄ MALMÖ



MALMÖ



MALMÖ



MALMÖ



Viherkerroin vastaa osaltaan sekä teknistaloudellisiin että esteettisiin tarpeisiin

MALMÖ



MALMÖ



Esimerkki Malmön viherkertoimesta

MALMÖ



VIHERKERROINMENETELMÄN
KEHITTÄMINEN HELSINKIIN

• Helsingille soveltuvan
viherkerroinlaskentamenetelmän määrittely

• Pilottikorttelien viherkertoimen määrittely
Kuninkaantammessa ja Jätkäsaaressa

• Pilotoidaan Kuninkaantammen keskustassa
2014 järjestettävässä suunnittelu- ja
tarjouskilpailussa

• Työtä ohjaa kaupungin sisäinen ohjausryhmä,
konsulttina toimii Oy Eero Paloheimo Ecocity
Ltd
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Hankkeen tavoitteena on luoda suomalainen versio viherkerroinmenetelmästä, jonka
avulla voidaan arvioida ja kehittää tapaa rakentaa tiivistä kaupunkirakennetta, joka on
ilmastomuutokseen sopeutunutta, vehreää ja luo sosiaalisia arvoja pihaympäristöihin.



VIHERKERTOIMEN KÄYTÖSTÄ SAATAVIA
HYÖTYJÄ KAUPUNKISUUNNITTELUSSA

- Luonnon monimuotoisuus
- Parempi pienilmasto, puhtaampi ilma
- Viihtyisyys ja toiminnallisuus tiivistyvässä
kaupungissa, sosiaaliset vaikutukset
- Ilmastonmuutoksen vaikutuksista
selviytyminen : rankkasateiden aiheuttamat
hulevesitulvat hallintaan, helleaaltojen
lämpösaarekeilmiön torjuminen, myrskytuulien
hillintä
- Taloudelliset vaikutukset
- Hiilinieluvaikutuksen kompensointi
rakennettavilla alueilla



VIHERKERROIN VAHVUUKSIA ILMENNEET HAASTEET
Berliinin viherkerroin (“Biotope Area Factor”, BAF)

Ensimmäinen viherkerroin, kehitetty 1980-luvulla
Suhdeluku ekologisesti tehokkaan pinnan ja tontin

kokonaispinta-alan välillä.

Esikuvana muille kertoimille
Oikeudellisesti sitova
Säätely havaittu toimivammaksi

menetelmäksi kuin taloudelliset
kannustimet

Soveltaminen erityiskohteissa,
esim. historiallisesti arvokkailla
tonteilla (viherkatot, -seinät jne)

Kustannukset – kuinka
suhteutetaan tontin kokoon?
Oikeudenmukaisuus?

Malmön viherkerroin (”grönytefaktor”, GYF)
Perustuu Berliinin viherkertoimeen
Päivitetty Etelä-Ruotsin olosuhteisiin

Ilmastollisesti ja lajistollisesti
samankaltainen

Liian ”helppo” saavuttaa
minimivaatimukset

Ei painota riittävästi suuria puita/
alkuperäistä kasvillisuutta

Jyväskylän asuntomessut 2014: Vihertehokkuus
Tarkoitus pilotoida Jyväskylässä vuoden 2014

asuntomessualueella.
Sallii painotuksen räätälöimisen alueen ominaispiirteiden

mukaisesti

Painotus alueen ominaispiirteiden
mukaan (esim. lisäpisteitä
luonnonmukaisen kasvillisuuden
käytöstä lähellä arvokkaita
luontokohteita)

Ajatus seurantatutkimuksesta

Menetelmänä liiankin
joustava/epämääräinen, mikäli
painotuksia ja kriteereitä voidaan
muokata aina tarpeen mukaan

Tukholman Royal Seaport:n viherkerroin (”grönytefaktor”,
GYF)

Kunnianhimoisempi versio Malmön viherkertoimesta
Huomioi lisäksi tontin ilmastovaikutukset,

maisemaekologian, monimuotoisuuden sekä sosiaaliset
arvot.

Lähimpänä Suomea ilmastollisesti ja
lajistollisesti

Huomion kiinnittäminen mm.
Ilmastovaikutuksiin

Jopa liian kattava –
laskentataulukossa täytettävänä yli
50 elementtiä

Seattlen viherkerroinmenetelmä (”Seattle Green Factor”)
Minimiviherkertoimen saavuttaminen on edellytys

jokaisen uuden rakennusprojektin toteuttamiselle
määrätyillä alueilla

Minimitavoitteiden ylittäminen mahdollistaa neuvottelun
rakennusoikeuden lisäämisestä tontilla.

Soveltaminen ympäristöpolitiikkaan
Tietyillä alueilla oikeudellisesti

sitova

Minimitaso melko alhainen –
helppo saavuttaa

Toronton viherstandardi (”Toronto Green Standard”, TGS)
Minimitaso (vaaditaan)
Minimitason ylittämisestä asukas voi saada korvauksen

mm. ekotehokkuustoimien tuomista energiasäästöistä

Tähtää sekä rakennuksen että
ympäröivän tontin ekotehokkuuteen.

Soveltaminen ympäristöpolitiikkaan
Oikeudellisesti sitova

Mitä voidaan vaatia?
Kuinka minimoida käyttöönoton

aiheuttama lisätyö?
Osa elementeistä vaikeasti

mitattavia



Viherkerroin kuvaa alueen vihertehokkuutta

-Kertoimen laskemista varten erilaisille vihertehokkuutta lisääville elementeille on annettu omat kertoimet

-Alueen vihertehokkuutta kuvaava kerroin saadaan, kun eri elementeistä saadut pisteet lasketaan yhteen ja
jaetaan koko alueen pinta-alalla

-Vihertehokkuudessa on kysymys samantyyppisen tehokkuusluvun määrittämisestä koskien tontin vihreitä
elementtejä kuin on rakentamista kuvaava rakennustehokkuus

pisteytetty viherpinta-ala
kokonaispinta-alaViherkerroin =



Viherkerroinmenetelmä

Tavoite – ja
minimitasot

Elementtien
valinta Tuloskortti



VIHERKERROINLUOKAT



VIHERKERROIN ,RAJAUKSET



VIHERKERROIN , ELEMENTIT



Aiemmin muualla laaditut  viherkertoimet pohjana, Helsingin kertoimessa myös omia painotuksia

Säilytettävä kasvillisuus /maaperä

Istutettava /kylvettävä kasvillisuus

Pinnoitteet

Hulevesien hallintarakenteet

Lisäksi 15 bonus-elementtiä (pienempi painotus)

Yhteensä 40 elementtiä

Painotukset : Ekologisuus, toiminnallisuus, maisema-arvo, kunnossapito

VIHERKERROIN , ELEMENTIT



VIHERKERROIN, TULOSKORTTI



1.2 LähtöaineistoViherkerroin
= 0,7

KUNINKAANTAMMI
ESIMERKKIPIHA



Viherkerroin
= 0,8

KUNINKAANTAMMI
ESIMERKKIPIHA



Viherkerroin
= 1,1

KUNINKAANTAMMI
ESIMERKKIPIHA



Jätkäsaari (pihasuunnitelma Byman&Ruokonen)

Kaavan tavoitteita:

- Merellisen kantakaupungin laajentaminen

- Tiiviit korttelit, pysäköinti korttelin alla

- kansipihat

- Monenlaisia vaihtoehtoja asumiseen

Rakennustapaohjeet: satamateema, suojaisat ja

yksilölliset yhteispihat,

hulevesiä tulee hyödyntää mm johtamalla

niitä istutuksille, tulvareitit

JÄTKÄSAARI
ESIMERKKIPIHA



Jätkänsaaren pihaViherkerroin
= 0,6

JÄTKÄSAARI
ESIMERKKIPIHA



ESIMERKKEJÄ MAAILMALTA
- MEIDÄNKIN TULEVAISUUTTA, ILMASTONKESTÄVYYTTÄ? Kiitos.
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Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – työkaluja suunnitteluun -hanketta  rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja  sitä toteuttavat Helsingin,
Vantaan, Turun ja Lahden kaupungit sekä Ilmatieteenlaitos, Turun yliopisto ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.


