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1 TAUSTAA 

1.1. Lähtökohdat 

Siniviherkertoimen lähtökohtana on ollut vuonna 2014 julkaistu ILKKA-hankkeen viherkerroinmene-
telmä. Viherkerroin laadittiin osana EU-rahoitteista Ilmastonkestävä kaupunki -projektia Helsingissä. 
Viherkerroin laski suhdeluvun tontin pinta-alan ja viherpinta-alan välillä. Käyttökokemusten ja hule-
vesien hallinnan lisääntyneiden haasteiden takia työkalua kehitettiin käyttäjäystävällisemmäksi ja 
hulevesipainotteisemmaksi iWater-hankkeen kaupunkiverkostossa vuosina 2015-2018. Turkuun 
työstettiin tuolloin oma kerroinversio, ja se sai nimekseen siniviherkerroin. Viimeisin 2.0-päivitys si-
niviherkertoimen työkaluun on tehty Turun kaupungin CANEMURE-osahankkeen toimesta vuonna 
2021. 
 

1.2. Tavoitteet ja päivitykset 

iWater-hankkeessa tavoitteina oli lisätä hulevesipainotteisuutta ja sovittaa työkalu Turun kaupungin 
sisäisiin prosesseihin. Hulevesiin liittyviä päivityksiä olivat hulevesiryhmän ja hulevesielementtien li-
sääminen. Lisäksi tulosten välilehdeltä löytyy tieto vaaditusta hulevesiratkaisujen viivytystilavuu-
desta tontilla ja esitettyjen ratkaisujen saavutetusta viivytystilavuudesta. Erilaiset hulevesiratkaisut 
esitellään tarkemmin tämän ohjekirjan liitteessä A. 
 
CANEMURE-hankkeen tekemässä 2.0-päivityksessä työkaluun ei ole tehty rakenteellisia muutoksia 
yhtä rivien yhdistämistä lukuun ottamatta. Päivityksen yhteydessä selkeytettiin taulukon sanallisia 
ilmaisuja ja päivitettiin muutamien elementtien valumakertoimia lähdekirjallisuuden mukaisiksi. Kä-
sikirjan täyttöohjeita muutettiin yksiselitteisemmiksi muun muassa kasvipintaisten hulevesirakentei-
den osalta. Käsikirjan liitteeksi palautettiin iWater-vaiheen dokumentaatiotaulukko siitä, miten ele-
menttien painokertoimet muodostuvat.  

2 TYÖKALUN ESITTELY 

2.1. Työkalun käyttöönotto 

Siniviherkertoimen Excel-taulukko1 sisältää suojattuja soluja ja alueita, joiden muokkaaminen ei ole 
mahdollista. Muutosta yrittäessä ilmestyy automaattisesti viesti, joka ilmoittaa, että muutosta ei voi 
tehdä ilman salasanaa (kuva 1). 
 

 
 
Kuva 1. Tietyt solut on lukittu. Niiden sisältöä ei pääse muokkaamaan. 
 
 

2.2. Työkalun käyttö ja rakenne 

Työkalu sisältää kolme välilehteä – Tontin tiedot, Siniviherkerroin ja Tulokset. Välilehdeltä toiselle 
siirrytään hiirellä klikkaamalla. Perehdy käyttöohjeeseen, jos et ole käyttänyt Turun siniviherker-
rointa aikaisemmin. Lisätietoja sekä muita lähteitä saat osoitteesta www.turku.fi/siniviherkerroin , 
josta löytyvät myös Canemure-hankkeen käyttötuen yhteystiedot.  
 
 
 

 
1 Siniviherkertoimen 2.0-versiosta on myös Strict Open XLS -tiedostomuoto, .xlsx, ja se löytyy siniviherker-
toimen verkkosivulta, sivun alaosasta www.turku.fi/siniviherkerroin  

http://www.turku.fi/siniviherkerroin
http://www.turku.fi/siniviherkerroin
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2.3. Kolmivaiheinen siniviherkerroinlaskenta  

2.3.1. Vaihe 1: Tontin tiedot 

Laskenta aloitetaan täyttämällä tiedot tontin ominaispiirteistä ja rajoituksista Tontin tiedot -välileh-
dellä (kuva 2). 
 
Ensin täytetään taulukon yläosassa olevat tyhjät kentät (osat 1-2), joissa kysytään rakennuspaikan ja 
hakijan tietoja sekä tontin pinta-alaa ja rakennusten peittopinta-ala (m²). Pinta-alatiedot ovat oleel-
lisia lähtötietoja taulukon toiminnan kannalta. Jos niitä ei täytetä, taulukko varoittaa asiasta muut-
tamalla kentän punaiseksi. 

 
Tontin tiedot -välilehden taulukon alaosaan (osa 3) täytettävät tiedot saadaan asemakaavan mää-
räyksistä sekä rakennusjärjestyksestä: 
 

1. Huleveden viivytys: Perustuu ”Hule-100” -asemakaavamerkintään ja suositukseen raken-
nusjärjestyksessä, 8 §. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää si-
ten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuus on 1 m3 / 100 m2 
vettä läpäisemätöntä pintaa. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 
12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytysjärjestel-
mien viivytystilavuus ei saa täyttymisestään tyhjentyä alle 0,5 tunnissa. 

Mitoitussade hulevesien viivyttämiseksi on kerran viidessä vuodessa toistuva 10 minuutin 
sadetapahtuma ja sen sademäärä on noin 150 l/s*ha eli n. 10 mm. Tilastollisten tutkimusten 
mukaan Suomessa noin 85–90% sadetapahtumien sademäärästä on 10 mm tai vähemmän.  
 

2. Vaadittu läpäisevä pinta-ala: Tontin pinta-alan minimiosuus, joka pitää jättää rakentamatto-
maksi tai päällystää vettä läpäisevällä pinnalla. Sen arvo voi olla määritelty kaavamääräyksellä. 
Jos asemakaavan määräykset eivät sisällä vaadittua läpäisevää pinta-alaa, taulukko laskee sen 
arvon automaattisesti Turun kaupungin rakennusjärjestyksen 25 §:n mukaisesti eli 20% koko 
tontin pinta-alasta. 

3. Viherkertoimen tavoitetaso: Tontin viherkertoimen tavoitetaso. Sen arvo voi olla määritelty 
asemakaavan määräyksissä. Jollei asemakaavamääräystä ole, täytetään tavoitetaso raken-
nusjärjestyksen 8a §:n mukaisesti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vihertehokkuuden soveltaminen ja velvoitetasot Turussa 

Maankäyttötyypit Viherkertoimen arvo siniviherker-
toimen menetelmällä   

Asumisen ja keskustatoimintojen 
alueet, A ja C. 
Asumisessa velvoite ei koske 
pientaloalueita AO ja AP. Sovel-
taminen alkaa rivitaloalueista AR. 

0,8 

Palvelujen ja hallinnon alueet, P 
ja Y. 

0,7 

Liike- ja toimistorakennusten alu-
eet, K. 

0,6 

Teollisuus- ja varastoalueet, T 0,5 
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Kuva 2. Tontin tiedot -välilehti. Perustiedot syötetään osiin 1-2, ja rajaukset osaan 3. 
 

 
 
 

2.3.2. Vaihe 2: Siniviherkerroin 

Siniviherkerroin-välilehden elementit kuuluvat kuuteen ryhmään (kuva 3, osa a):  
1. Säilytettävä kasvillisuus ja maaperä 
2. Istutettava/kylvettävä kasvillisuus 
3. Pinnoitteet 
4. Hulevesien hallintarakenteet 
5. Läpäisemätön pinta 
6. Bonus-elementit  

 
Jokaisesta ryhmästä tulisi valita vähintään yksi elementti, jos vain mahdollista. Elementtien määrien 
täytössä tulee ottaa huomioon yksiköt: pinta-ala, tilavuus tai lukumäärä. Poikkeuksena on vettä 
läpäisemätön pinta, jonka taulukko laskee automaattisesti. Bonus-elementit ovat osin päällekkäisiä 
muiden elementtien kanssa. Bonus-elementistä voi saada lisäpisteitä vain yhden kerran valittua ele-
menttiä kohden. Esimerkiksi samaa puuta ei voi merkitä sekä ”kukkivaksi” että ”viljelyyn soveltuvaksi 
istutukseksi”. Tarkemmat kuvailut kaikista siniviherkertoimen elementeistä ja niiden painotusten 
muodostumisesta löytyy käsikirjan liitteenä C olevasta painokertoimien taulukosta. 

 
Kansipihan kasvillisuus ja pinnoitteet merkitään laskentataulukkoon samalla tavalla kuin maanvarai-
sen pihan kasvillisuus ja pinnoitteet. Viherkatoiksi lasketaan taulukossa vain rakennusten katoilla 
oleva kasvillisuus. Elementtien pisteytyksessä on huomioitu mm kasvualustan syvyyden tarve (ks liite 
C). 

 
Elementtiriveille täytettyjen määrätietojen perusteella taulukko laskee painotetut pinta-alat, niiden 
yhteenlasketun summan ja saavutetun viherkertoimen tason. Tämä näkyy siniviherkerroin-välileh-
den vasemmassa yläreunassa (osa b).  
 
Taulukko laskee automaattisesti tontilla vaadittujen hulevesiratkaisujen viivytystilavuuden (osa c) 
perustuen ”Hule-100” -määräyksen arvoon (kuva 2, osa b) seuraavalla kaavalla: 
Vaadittu viivytystilavuus = Hule-100 * (Läpäisemättömät pinta-alat/100) * Tontin valumakerroin 

 
Hulevesien hallintarakenteet -kohtaan täytetään tontille kaavaillut hulevesihallinnan ratkaisut syöt-
tämällä niitä koskevat teholliset varastointitilavuudet ”Pinta-ala, tilavuus tai lukumäärä” -sarakkee-

Päivämäärä 17.2.2021 Lupanumero

Kaupunginosa/kylä Kortteli ja tontti/Rakennuspaikka Tontin ala, m2 Rakennusten peittopinta-ala, m2

1000 300

Jakeluosoite

Vaadittu huleveden viivytys, 

m3/100 m2 läpäisemätöntä pintaa

Vaadittu läpäisevän pinta-alan 

osuus tontin pinta-alasta, %

Tontin osoite

1 Rakennuspaikka

2 Hakija 
(tontin omistaja tai haltija)

Sähköpostiosoite

Nimi

Rajauskentät ”Vaadittu huleveden viivytys”, "Vaadittu läpäisevä pinta-ala" ja "Viherkertoimen tavoitetaso" täytetään, jos ne on asemakaavassa tai 

rakennusjärjestyksessä määritelty.

3 Rajaukset (asemakaavasta 

ja/tai rakennusjärjestyksestä)

Viherkertoimen tavoitetaso

HUOM. Kun perustiedot ja rajaukset on täytetty, voidaan alareunan välilehtikuvakkeen 
kautta siirtyä seuraavaan vaiheeseen Siniviherkerroin-välilehdelle. 
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seen (osa a). Tehollisten varastointitilavuuksien laskuohjeet löytyvät liitteestä B. Taulukko laskee au-
tomaattisesti tontille esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuuden (osa c) perustuen hulevesien 
hallintarakenteiden tilavuuteen (osiossa a).  
 

 
Kuva 3. Siniviherkerroin-välilehti: a) Elementtirivit. Täytä vain saraketta ”Pinta-ala, tilavuus tai luku-
määrä” ja huomioi yksikkö. b) Vaaditut ja saavutetut viherkertoimen sekä läpäisevän pinta-alan ar-
vot. c) Vaaditut ja saavutetut hulevesiratkaisujen viivytystilavuudet.  
 
HUOM! Jos hulevesien hallintarakenteessa on myös kasvillisuutta (esim. sadepuutarha tai kasvipin-
tainen viivytyspainanne), kasvillisuus kirjataan siniviherkertoimeen omille elementtiriveilleen: puut, 
pensaat, perennat, niitty jne. (Kuva 4.). Näin kasvipintaisten hulevesien hallintarakenteiden kasvilli-
suus kerryttää painotettua pinta-alaa eli viherkerrointa. Kasvipintaisessa hulevesien hallintaraken-
teessa on huomioitava kasvillisuuden menestyminen ja soveltuminen suunniteltuun tarkoitukseen 
sekä rakenteen mitoitus, toimintaperiaate ja ylivuoto. Liitteessä A on esimerkkejä hulevesien hallin-
tarakenteista (iWater Toolsheet, Aalto yliopisto).  
 
Esimerkki sadepuutarhan elementtien täyttämisestä laskentataulukkoon. Esimerkin sadepuutar-
hassa on pienikokoinen puu, isot pensaat 3 kpl, perennat 10 m² ja niitty 10 m². Sadepuutarhan viivy-
tystilavuus on 8 m³. 

 
Kuva 4. Kasvipintaisen hulevesien hallintarakenteen merkitseminen siniviherkerroin-välilehden tau-
lukkoon 

 
Valumakerroin kuvaa sitä osuutta sateesta, joka muuttuu valumaksi tietyllä alueella. Asteikko on  
0-1, ja mitä suurempi luku on, sitä suurempi osa sateesta muuttuu valumaksi. Suolla ja metsämaalla 
valumakerroin on 0,1, ja asfaltilla taas 0,9. Siniviherkertoimen taulukko laskee tontin valumakertoi-
men keskiarvon valittujen elementtien perusteella. Elementtien valumakertoimet on määritelty pin-

Elementti-tyyppi Elementin määritelmä Yksikkö

Pinta-ala, 

tilavuus tai 

lukumäärä

Painotus
Painotettu 

pinta-ala, m2

Valuma-

kerroin C

Säilytettävä hyväkuntoinen isokokoinen puu (täysikasvuisena > 10 m), korkeus vähintään 3 m  (à 25 m²) kpl 3,5 0,0 0,1
Säilytettävä hyväkuntoinen pienikokoinen puu (täysikasvuisena ≤ 10 m), korkeus vähintään 3 m  (à 15 m²) kpl 3,0 0,0 0,1
Säilytettävä hyväkuntoinen puu (1,5-3 m), tai iso pensas (à 3 m²) kpl 2,4 0,0 0,15
Säilytettävä luonnonniitty tai luonnonmukainen pohjakasvillisuus m² 2,2 0,0 0,1
Säilytettävä luonnonmukainen avokallio (ainakin osittain paljas kalliopinta, vähäisesti puustoa) m² 1,9 0,0 0,7
Isokokoinen puu, täysikasvuisena > 10 m  (à 25 m²) kpl 2,8 0,0 0,1
Pienikokoinen puu, täysikasvuisena ≤ 10 m  (à 15 m²) kpl 1 2,3 34,5 0,1
Monivuotiset köynnökset  (à 2 m²) kpl 1,3 0,0 0,15
Isot pensaat  (à 3 m²) kpl 3 1,7 10,2 0,1
Muut pensaat m² 1,4 0,0 0,15
Perennat m² 10 1,6 15,7 0,2
Niitty tai keto m² 10 1,8 18,4 0,2
Viljelypalstat m² 2,0 0,0 0,3
Nurmikko m² 1,1 0,0 0,25
Kattopuutarha eli intensiivinen viherkatto. Kasvualustan paksuus  >30 cm m² 2,0 0,0 0,1
Niitty-, keto- tai heinäkatto eli ohutrakenteinen, puoli-intensiivinen viherkatto. Kasvualustan paksuus 15 – 30 cm m² 1,5 0,0 0,4
Maksaruohokatto eli ohutrakenteinen, ekstensiivinen viherkatto. Kasvualustan paksuus 6-14 cm. m² 1,4 0,0 0,6
Viherseinä, vertikaalinen pinta-ala m² 0,9 0,0 0
Puoliläpäisevät pinnoitteet (esim. isosaumainen nurmi- tai hulevesikiveys) m² 1,0 0,0 0,6
Läpäisevät pinnoitteet (esim. sora, hiekka) m² 1,4 0,0 0,35
Kivipintainen hallintarakenne (viivytyskuoppa, kivipesä tai suodatuskaista, tehollinen varastointitilavuus) m3

Kasvipintainen hallintarakenne (sadepuutarha, biosuodatus tai viivytysrakenne, tehollinen varastointitilavuus). Merkitse kasvillisuus erikseen.
m3 8

Viivytyskaivanto, -kasetti tai -säiliö (maanalainen, varastointitilavuus) m3

Säilytettävä 

kasvillisuus ja 

maaperä

Istutettava / 

kylvettävä 

kasvillisuus

Pinnoitteet

Hulevesien 

hallintarakenteet 
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tojen osalta pohjautuen RT-kortteihin hulevesirakenteista ja viherkattojen periaatteista.2 Kasvillisuu-
den osalta valumakertoimet arvioitiin iWater-hankkeen yhteistyössä, ja konsultteina toimivat FCG:n 
hulevesiasiantuntijat. Valumakertoimet ovat aina keskimääräisiä, suuntaa antavia arvioita. Ne eivät 
ole vakioita, vaan niihin vaikuttaa sadetapahtuman voimakkuus ja kesto sekä alueen maaperän py-
syvät ja muuttuvat ominaisuudet, kuten läpäisemättömyys, maanmuodot ja kosteus ennen sadetta. 
 
Siniviherkerroin ei korvaa hulevesiasiantuntijan hulevesiselvitystä ja hulevesisuunnitelmaa, vaan 
se antaa suuntaviivoja hulevesien hallinnan tarpeille ja mahdollisuuksille. Siniviherkertoimen pääta-
voite on kannustaa kasvillisuuden ja hulevesien hallinnan luonnonmukaisten ratkaisujen käyttöön 
tonteilla. Kerroin ohjaa myös tarkastelemaan piha-, hulevesi- ja lvi-suunnitelmia yhdessä. 
 

2.3.3. Vaihe 3: Tulokset 

Tulokset-välilehdellä on yhteenveto laskennasta (kuva 5). Se on myös mahdollista tulostaa A4-koossa 
(kuva 6). Tuloskortilla on tiedot hulevesimääristä, läpäisevästä pinta-alasta ja viherkertoimesta; nii-
den saavutetuista ja vaadituista tasoista (osa a). Osa tulosten tiedosta on havainnollistettu graafisesti 
(osa b).  
 
Tuloskortissa on lista siniviherkerroin-välilehdellä esitetyistä hulevesien hallintarakenteista (osa d) ja 
muista käytetyistä elementtityypeistä (osa e). Rakennuslupaa haettaessa toimitetaan siniviherker-
toimen tuloskortti ja laskelma, johon on täytetty kaikki pihan elementtitiedot. Siniviherkertoimen 
laskelman ohella toimitetaan pihasuunnitelma tai asemapiirros, josta käy ilmi siniviherkertoimen 
taulukkoon merkityt elementit. Lisäksi lupahakemuksiin liitetään hulevesi- ja lvi-suunnittelun toteu-
tuksen asiakirjat. Suunnitelmissa tulee esittää selkeästi: 

• kaikki taulukoon täytetyt elementit ja niiden määrät  

• miten hulevedet kerätään ja ohjataan läpäisemättömiltä pinnoilta hulevesien hallintaraken-
teisiin  

• mitoitetut detaljit luonnonmukaisista hulevesien imeyttämis- ja viivytysrakenteista 
 
Jos vaatimustasoja ei saavuteta, taulukko varoittaa asiasta muuttamalla kentän punaiseksi (osa a). 
Samoin, jos tietyt elementit puuttuvat, taulukko antaa ilmoituksen (osa c). Valinnoista ja elemen-
teistä riippuen taulukon sisäinen tarkistus listaa mahdolliset suunnittelussa huomioon otettavat 
kommentit. 
 

 
 
Kuva 5. Siniviherkertoimen tuloskortti. 

 
2 RT-kortti hulevesirakenteista 103006, 2018. Sen taustalla on Liikenneviraston ohjeet 3/2015 Teiden ja 
ratojen kuivatuksen suunnittelusta, s. 29. RT-kortti viherkattojen periaatteista 85-11203, 2016. 
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Kuva 6. Sivun asetukset. Tulostettaessa Tulokset -välilehteä tulee varmistaa sen skaalaus (71 %) ja 
tulostusalue (A1:I46) Excelin Tiedosto-valikon Tulosta-valinnan Sivun asetukset -linkistä. 
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3 LÄHTEITÄ JA LISÄTIETOJA 

RT-KORTIT / Rakennustieto  

• Hulevesien hallinta, 2015, RT 89-11196 
• Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, 2016: 

o periaatteet, RT 85-11203 
o rakenteet, RT 85-11205  
o kasvillisuus ja kasvualusta, RT 85-11204  

• Hulevesirakenteet, 2018, RT 103006 
• Hulevesirakenteiden kasvillisuus, 2018, RT 103007 

Muita suomenkielisiä ohjeita ja esimerkkejä 

• Kortti hulevesien hallintarakenteista / Helsingin kaupunki 
• Hulevesien hallintarakenteet ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluoppaassa / Ilkka-hanke 
• Kortti hulevesi- ja kosteikkokasvillisuudesta / Helsingin kaupunki 
• Ylläpidon tuotekortti pienvesistä ja hulevesistä 3400 / Helsingin kaupunki 
• Vettä läpäisevät päällysteet – käsikirja suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon / VTT 

Kansainvälisiä suunnitteluohjeita 

• Gröna tak handboken / Vinnova 2017 
Ruotsalainen, kattava ja laajassa t&k-yhteistyössä valmisteltu kokonaisuus. Huom. sivusto pyörii valitet-
tavan raskaasti, joten julkaisut kannattaa ladata pdf-muodossa omalle koneelle. 

• Green Roof Guidelines 2018 / FLL 
Saksalaisen tutkimuslaitoksen päivitetyt, perustavat ja laajasti kansainvälisesti hyödynnetyt suunnitte-
luohjeet. 

Tutkimuksia ja muita tausta-aineistoja 

• Viides ulottuvuus -tutkimusohjelma viherkatoista / Helsingin yliopisto 
• Tampereen viherkertoimen kehityshankkeen loppuraportti 2019 
• Espoon viherkattovisio 2020 
• Ilkka-viherkertoimen loppuraportti, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2014. 

https://www.ymk-projektit.fi/suunnitteluopas/files/2014/07/Viherkerroin_julkaisu_ymk_08141.pdf 

 

 

 

 

 

 

LIFEI7 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE-FINLAND Projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin 
LIFE-ohjelmasta. Sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-projektin näkemyksiä ja EASME / Komissio 
ei ole vastuussa projektin sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä. 

 
 

 
    Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala   

http://www.rakennustieto.fi/
http://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/hulevesien-hallintarakenteet/
https://ilmastotyokalut.fi/hulevesien-hallinta/hulevesien-hallintarakenteet/
http://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/hulevesi-ja-kosteikkokasvillisuus/
http://intra.kaupunkitilaohje.hel.fi/?wpfb_dl=663
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2015/T201.pdf
https://gronatakhandboken.se/
https://shop.fll.de/de/green-roof-guidelines-2018-download.html
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/fifth-dimension-vegetated-roofs-and-walls-in-urban-areas/research
https://data.tampere.fi/data/fi/dataset/tampereen-viherkerroin/resource/0503dc2d-d246-4ef7-a539-9003012b5d7d
https://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2020522575-4-1.PDF
https://www.ymk-projektit.fi/suunnitteluopas/files/2014/07/Viherkerroin_julkaisu_ymk_08141.pdf
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4 LIITTEET 

 

4.1. Liite A. Esimerkkejä hulevesiratkaisuista, iWater Toolsheets 

 
 
 

Viherkatot  
 Viherseinät  
Läpäisevät päällysteet  
 Viherpainanne 
Oja / hulevesiuoma  
 Kivipesä tai -kaivanto  
Hulevesisäiliö  
 Pidätysallas 
Sadepuutarha  
 Lampi  
Viheralueen viivytysallas  
 Suodatuskaista 
Kosteikko  

 
 
 

Viherkatot 
 
Viherkatoilla tarkoitetaan yleisesti kasvillisuu-
della peitettyä katto- tai kansipintaa. Kasvilli-
suus viivyttää ja pidättää vettä ja vähentää 
näin syntyvien hulevesien määrää tasaten sa-
malla virtaamapiikkejä. Viherkatot soveltuvat 
hyvin tiheästi rakennetuille alueille, joilla on 
niukasti tilaa maahan tai maanpinnalle sijoitet-
taville käsittelymenetelmille. Viherkatot tuot-
tavat myös muita hyötyjä: ne vähentävät me-
lua, parantavat pienilmastoa ja tarjoavat elin-
olosuhteita monille pieneläinlajeille. Kasvilli-
suus myös pidentää katon elinikää suojaamalla 
kattoa mm. UV- säteilyltä̈ sekä̈ lämpötilanvaih-
teluilta. 
 
Edellytyksenä viherkaton perustamiselle on 
katto- tai kansirakenteiden riittävä kantavuus 
ja hyvä vedeneristys. Viherkatto voidaan to-
teuttaa hyvin eri paksuisilla rakennekerroksilla aina ultraohuesta sammalkatosta yli metrin paksuiset 
rakennekerrokset vaativaan kattopuutarhaan. Sopivimman kattokasvillisuustyypin valintaan vaikut-
taa muun muassa katon kaltevuus ja kantavuus, paikan tuulisuus ja valoisuus, katon käyttötarkoitus 
ja toivottava hoidon taso. Nyrkkisääntönä vettä pidättyy katolle enemmän, kun rakennekerrosten 
paksuus kasvaa tai katon jyrkkyys pienentyy. 

iWater Toolsheets 
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Viherseinät 
 
Viherseinä on ratkaisu, jossa kasvillisuus on in-
tegroitu osaksi rakennuksen julkisivua. Tähän 
on monia erilaisia tapoja: kasvillisuus voi olla 
maanvaraista, kasvualusta voi olla seinästä 
erillinen rakenne tai kasvit voivat olla myös 
kiinteä osa seinää. Hulevesien hallinnan kan-
nalta olennaista on pinta-ala, joka potentiaali-
sesti pidättää, imee ja haihduttaa vettä sa-
maan tapaan kuin viherkatto. Viherseinät tar-
joavat myös samantyyppisiä hyötyjä kuin vi-
herkatot, ne mm. parantavat ilmanlaatua, sää-
televät pienilmastoa ja paikallista äänimaise-
maa ja tarjoavat elinympäristöjä ja esteettisiä 
elämyksiä. Viherseinät ovat kuitenkin vaativia 
rakenteita, jotka edellyttävät säännöllistä yllä-
pitoa eli lannoitusta, kastelua, leikkausta ja 
paikkausta. 

iWater Toolsheets 
 
 
 

Läpäisevät päällysteet 
 
Läpäisevät päällysteet muodostuvat vettälä-
päisevästä pintakerroksesta (esim. sora, 
hiekka, nurmikivi, läpäisevä kiveys tai asfaltti) 
ja sen alapuolisista karkeasta kiviaineksesta 
tehdyistä rakennekerroksista. Pintakerroksen 
läpäisevä hulevesi varastoituu hetkellisesti kar-
kean kiviaineksen huokostilaan, josta se imey-
tyy maaperään tai johdetaan eteenpäin sala-
ojien avulla. Huonosti vettä läpäisevälle maa-
perälle voidaan tehdä massanvaihto, jolloin 
saadaan aikaiseksi maakerros, joka toimii 
imeytystilana. 
 
Läpäisevillä päällysteillä vähennetään huleve-
den muodostumista, sillä ne vähentävät hule-
veden kokonaismäärää. Ne soveltuvat ensisi-
jaisesti niiden päälle satavan veden käsitte-
lyyn, eikä niihin voi johtaa suuria määriä ympä-
riltä kerättyjä hulevesiä. Läpäiseviä päällysteitä käytetään tyypillisesti tiiviisti rakennetuilla alueilla, 
joissa halutaan mahdollistaa sujuva liikkuminen. Ne soveltuvat kohteisiin, joiden liikennemäärät ovat 
pieniä, kuten pysäköintialueille ja kevyen liikenteen väylille. 

iWater Toolsheets 
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Viherpainanne, biosuodatuspainanne 
 
Viherpainanne on kasvillisuuden peittämä 
alue, joka on ympäristöään alemmalla tasolla. 
Sen tarkoitus on viivyttää, puhdistaa ja mah-
dollisesti imeyttää hulevesiä sekä samanaikai-
sesti johtaa vettä eteenpäin kohti muita hallin-
tarakenteita. Viherpainanne voi olla esimer-
kiksi kadun varrella oleva pitkittäinen rakenne 
tai useiden painanteiden sarja. Painanteeseen 
voidaan myös asentaa erilaisia pohjapatoja tai 
-valleja edesauttamaan sedimenttien laskeu-
tumista, virtaaman hidastumista ja huleveden 
imeytymistä maaperään. Biosuodatuspainan-
teessa on suodattavia hiekka- ja sorakerroksia. 
 
Viherpainanteita käytetään tyypillisesti katu- 
ja pysäköintialueilla, mutta niitä voidaan käyt-
tää myös ohjaamaan hulevettä pois rakennus-
ten välittömästä ympäristöstä. Viherpainanne 
tuottaa useita hyötyjä verrattuna tavanomaiseen sadevesiviemäriin hidastaen veden virtausno-
peutta, mahdollistaen haihdunnan ja poistaen epäpuhtauksia. Se soveltuu parhaiten pienehköjen 
vesimäärien hallintaan, jolloin eroosio ei edellytä erikoisrakenteita. 

iWater Toolsheets 
 
 
 

Kanava tai kouru 
 
Kanavat ja kourut ovat kovapintaisia vedenjoh-
tamisrakenteita. Niitä voidaan valmistaa hyvin 
erilaista materiaalista ja niihin voidaan integ-
roida myös kasvillisuutta. Hyvin suunniteltu ka-
nava kerää ja ohjaa vettä, hidastaa virtamaa ja 
myös puhdistaa vettä alustavasti esimerkiksi 
kiintoainesta laskeuttamalla ennen veden joh-
tamista muihin hulevesien hallintaratkaisuihin. 
Kovapintaiset kanavat ovat tyypillisesti help-
pohoitoisia ja kustannustehokkaita. Kanava ja 
kouru eivät pääsääntöisesti tue veden imeyty-
mistä veden reitillä. 

iWater Toolsheets 
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Oja / hulevesiuoma 
 
Oja tai hulevesiuoma eroaa painanteesta ensi-
sijaisesti profiililtaan. Painanteen profiili on 
laakea, kun taas oja tai uoma voi olla jyrkkäreu-
nainenkin. Ojassa tai uomassa voi olla kasvilli-
suutta, pohjapatoja tai pelkästään soraa ja yk-
sittäisiä kiviä. Se voi olla ajoittain kuiva ja täyt-
tyä vedellä vain sadannan yhteydessä, tai siinä 
voi aina virrata jonkun verran vettä. Kuten pai-
nanteenkin, myös hulevesiuoman tarkoitus on 
viivyttää, puhdistaa ja mahdollisesti imeyttää 
hulevesiä sekä samanaikaisesti johtaa vettä 
eteenpäin kohti muita hallintarakenteita. 
 

iWater Toolsheets 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katupuiden viivyttävä kasvualusta 
 
Viivyttävä kasvualusta on järjestelmä, jossa ka-
tupuut on yhdistetty maanalaisella imeytys- tai 
viivytysrakenteella. Ulospäin järjestelmä näyt-
tää tavanomaiselta yksittäisten katupuiden 
sarjalta, jossa hulevedet ohjataan puiden juu-
ristoalueelle. Pintarakenteiden alla on kuiten-
kin yhtenäinen kasvualustarakenne, joka mah-
dollistaa huleveden imeytymisen, viivytyksen 
ja myös virtauksen kasvualustaa pitkin juuris-
tolta toiselle. Samalla juuriston biologiset toi-
minnot puhdistavat vettä. Imeytymistä ja ve-
den puhdistusta voidaan lisätä esimerkiksi li-
säämällä kasvualustaan biohiiltä. 
 

iWater Toolsheets 
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Katualueen viivytysallas 
 
Ympäröivää maastoa alempana oleva, kasvilli-
suuden täyttämä viivytysallas pidättää, imeyt-
tää ja haihduttaa hulevettä parantaen samalla 
sen laatua. Viivytys tapahtuu sekä rakenteen 
pinnalla lammikossa että koko rakenteen sy-
vyydellä maakerroksissa. Hulevedet ohjataan 
viivytysaltaaseen pintavaluntana esimerkiksi 
viherpainanteen avulla. 
 
Viivytysaltaaseen ei ole tarkoitus muodostaa 
pysyvää vesipintaa, vaan se toimii vettä imeyt-
tävänä ja suodattavana rakenteena. Riittävän 
nopea tyhjentyminen ja kuivuminen edistävät 
viivytysaltaan toimivuutta talvikauden sade- ja 
sulamistilanteissa. Lammikoitumisen syvyyttä 
ja kestoa voidaan säädellä esimerkiksi raken-
teeseen kytkettävällä purkuputkella tai maan-
päällisellä purkureitillä varustetulla padolla. 
Viivytysallas varustetaan aina myös ylivuotokaivolla. 
 
Katualueelle sijoitettu viivytysallas on tyypillisesti integroitu osaksi kevyen liikenteen väylää ja sen 
tarkoituksena on käsitellä sekä ajoradalla, että kevyen liikenteen väylällä muodostuvia hulevesiä. Ra-
kennetta reunustaa esimerkiksi aukotetut reunakivet, joiden läpi tai ali vesi pääsee kulkemaan sisälle 
viivytysaltaaseen. Rakenne voi olla muotoiltu nelikulmaiseksi (stormwater planter) tai kurvikkaam-
maksi (stormwater bumpout) ja sitä voidaan hyödyntää myös liikenteenohjauksessa tai hidasteena. 
 

iWater Toolsheets 
 
 
 

Hulevesisäiliö 
 
Hulevesisäiliö voi olla rakennukseen integroitu 
tai siitä erillinen säiliö, joka kerää tyypillisesti 
kattovesiä ja tasaa siten virtaamia. Säiliöstä 
vesi voidaan johtaa eteenpäin toiseen huleve-
sien hallintaratkaisuun, hulevesiverkostoon tai 
hyödyntää kasteluvetenä tontilla. 
 

iWater Toolsheets 
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Kivipesä tai -kaivanto  
 
Kivipesä sijaitsee pääosin maan alla. Se on tyy-
pillisesti karkean soran, sepelin tai kivien avulla 
toteutettu pistemäinen rakenne, johon esi-
merkiksi rakennuksen katolta johdetut huleve-
den varastoituvat ennen imeytymistä maape-
rään tai johtamista eteenpäin salaojan tai put-
ken avulla. Rakenne voi olla myös nauhamai-
nen ja sisältää rakeisuudeltaan vaihtelevaa 
materiaalia. Tyypillisesti pinnalla olevat muku-
lakivet ovat kookkaita, jotta niiden pinta sulaa 
nopeasti keväällä eikä jäädy helposti vaikka 
lämpötilat vaihtelisivat nollan molemmin puo-
lin. 

iWater Toolsheets 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadepuutarha 
 
Piha-alueella olevaa viivytysallasta voidaan 
kutsua myös sadepuutarhaksi. Sinne johde-
taan kattovedet ja mahdollisten kulku- ja pysä-
köintialueiden vedet. Vesi johdetaan rakentee-
seen pintavaluntana ja siitä edelleen ylivuoto-
rakenteen kautta sadevesiviemäriin, mikäli 
vettä ei pystytä imeyttämään. Sadepuutar-
hassa on tyypillisesti monimuotoinen kasvilli-
suus ja se voi muodostaa koko pihan näyttävän 
kiintopisteen. Kyse on puutarhamaisesta ra-
kenteesta, joka vaatii kukoistaakseen hoitoa ja 
vaalimista. 
 

iWater Toolsheets 
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Pidätysallas  
 
Pidätysaltaassa ei ole pysyvää vedenpintaa ja 
se tasaa hulevesivirtaamaa. Myös veden laatu 
paranee, sillä hulevedessä olevat kiintoainek-
set laskeutuvat rakenteen pohjalle. 
 

iWater Toolsheets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viheralueen viivytysallas 
 
Ympäröivää maastoa alempana oleva, kasvilli-
suuden täyttämä viivytysallas pidättää, imeyt-
tää ja haihduttaa hulevettä parantaen samalla 
sen laatua. Viivytys tapahtuu sekä rakenteen 
pinnalla lammikossa että koko rakenteen sy-
vyydellä maakerroksissa. Hulevedet ohjataan 
viivytysaltaaseen pintavaluntana esimerkiksi 
viherpainanteen avulla. 
 
Viivytysaltaaseen ei ole tarkoitus muodostaa 
pysyvää vesipintaa, vaan se toimii vettä imeyt-
tävänä ja suodattavana rakenteena. Riittävän 
nopea tyhjentyminen ja kuivuminen edistävät 
viivytysaltaan toimivuutta talvikauden sade- ja 
sulamistilanteissa. Lammikoitumisen syvyyttä 
ja kestoa voidaan säädellä esimerkiksi raken-
teeseen kytkettävällä purkuputkella tai maan-
päällisellä purkureitillä varustetulla padolla. 
Viivytysallas varustetaan aina myös ylivuotokaivolla. 
 
Puistoalueella viivytysallas on pinta-alaltaan laajempi painanne, allas tai niiden sarja, joka viivyttää, 
imeyttää ja puhdistaa hulevettä. Toimintaperiaate on kuitenkin yhteneväinen edellä esitetyn katu-
alueen viivytysaltaan kanssa. Viivytysaltailla on erinomainen kyky viivyttää hulevesiä, koska vesi saa 
kerääntyä painanteen pinnalle eikä sitä tarvitse heti johtaa pois alueelta. Puistoalueella se voi muo-
dostaa keskeisen maisema-elementin sekä tarjota monenlaisia mahdollisuuksia leikkiin, virkistyk-
seen ja monimuotoiseen kasvillisuuden käyttöön. 

iWater Toolsheets 
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Lampi 
 
Lammessa tai pidätysaltaassa on pysyvä vesi-
pinta ja se tasaa hulevesivirtaamaa. Myös ve-
den laatu paranee, sillä hulevedessä olevat 
kiintoainekset laskeutuvat rakenteen pohjalle. 
Lampi mahdollistaa monimuotoisen kasvilli-
suuden käytön, koska lammesta ja sen reu-
noilta löytyy valikoima erilaisia kasvupaikkoja. 
Pysyvä vesipinta tarjoaa paljon virkistysarvoja. 
 

iWater Toolsheets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosteikko 
 
Rakennettu kosteikko on laajempi, runsaskas-
vuinen vesialue, jota käytetään huleveden vii-
vyttämiseen ja puhdistamiseen. Kosteikot ovat 
yleensä moniosaisia koostuen laskeutusal-
taasta ja pääaltaasta. Lisäksi kosteikossa voi 
olla erilaisia ohivirtauskanavia. Hyvin suunni-
teltu ja ylläpidetty kosteikko puhdistaa tehok-
kaasti hulevesissä olevaa kiintoaineista, metal-
leja, pienhiukkasia ja ravinteita. Kosteikon tu-
lee kuitenkin olla asianmukaisesti mitoitettu 
suhteessa valuma-alueeseen, jotta se toimii oi-
kein. Se myös vaatii laajan tilavarauksen mah-
dollisine tulvaniittyineen, eikä ole sen takia 
tyypillinen rakenne katualueilla tai pihassa. Ra-
kennettu kosteikko sijoittuukin tyypillisesti 
puistoon, jolloin se on myös aktiivisessa virkis-
tyskäytössä ja tarjoaa elinympäristöjä monille 
lintu- ja hyönteislajeille. 

iWater Toolsheets 
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Suodatuskaista 
 
Suodatuskaistat ovat loivasti viettäviä kasvilli-
suuden peittämiä alueita, jotka mahdollistavat 
huleveden hitaan johtamisen pintakerrosva-
luntana, ja imeyttämisen siellä missä se on 
maaperän puolesta mahdollista. Tyypillisesti 
suodatuskaistat sijoitetaan läpäisemättömän 
pinnan, kuten pysäköintialueen ja vastaanotta-
van pintavesiuoman tai toisen hulevesien hal-
lintarakenteen väliin suorittamaan huleveden 
laadullista esikäsittelyä. 

iWater Toolsheets 
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4.2. Liite B. Tehollisen varastointitilavuuden laskeminen 

Hulevesihallinnan ratkaisujen tehollinen varastointitilavuus riippuu mm. muodosta (esim. sylinteri, 
kartio tai puolisuunnikkaan leikkauksen muotoinen) ja täytteen materiaalien huokoisuudesta. 
 
Tehollisen varastointitilavuuden laskemista varten on suositeltavaa laskea ensin tilavuus (V) muodon 
mukaan (kuva 1). 
 
S = vesipinta-ala 
h= syvyys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S1= vesipinta-ala 
S2= pohjapinta-ala 
h= syvyys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Erimuotoisten muotojen tilavuuden mittaamiseen tarvittavat laskukaavat. 
 
Sen jälkeen pitää huomioida täytteen materiaalien huokoisuus (kuva 2). Imeytyskuoppa, kivipesä ja 
suodatuskaista sisältävät esim. soraa, mursketta tai rakennuspaikalta kerättyjä kiviä. Mikäli painanne 
sisältää kasvillisuutta (esim. sadepuutarhat), sekin pitää huomioida. Huokoisuus on määritelty 
prosenttiosuudella, joten tehollisen varastointitilavuuden tulee olla osuus aiemmin lasketusta 
kokonaistilavuudesta (esim. 40 % suodatuskaistan tilavuudesta). 
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Kuva 2. Materiaalien huokoisuuden vaikutus teholliseen varastointitilavuuteen. Ylimmässä kuvassa 
vasemmanpuolisessa astiassa on 800 ml vettä. Kun oikeanpuoleinen astia on täytetty 1000 ml saakka 
vedellä, vasemmanpuoleiseen astiaan on jäänyt jäljelle 400 ml (alin kuva). Kuvatussa esimerkissä 
käytettyyn litran astialliseen soraa mahtuu siis 400 ml vettä, eli sen tehollinen varastointitilavuus on 
40 % astian kokonaistilavuudesta (1000 ml). 
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4.3. Liite C. Elementtien painotukset 

Seuraavassa taulukossa kuvataan siniviherkertoimen elementtien painotusten muodostumista. Mer-
kitystä on arvioitu viidestä näkökulmasta:  

1. ekologisuus 
2. toiminnallisuus 
3. maisema-arvo 
4. kunnossapito 
5. hulevesi.  

Painotukset määriteltiin Ilmastonkestävän kaupungin eli ILKKA-hankkeen viherkerrointyössä 2012-
2014. Elementtikohtaisia painokertoimia päivitettiin myös iWater-hankkeessa 2016-2018. Sen si-
jaan niin kutsutut yleiset painotukset, joilla kukin elementin osa-alue kerrotaan, ovat pysyneet 
Ilkka-hankkeen mukaisina. Ne työstettiin tuolloin asiantuntijanäkemysten perusteella. Vastaajat 
edustivat maankäytön suunnittelijoita, maisema-arkkitehtejä, rakennusvalvontaa, ympäristöasian-
tuntijoita, kunnossapidon suunnittelijoita ja rakennuttajia Helsingissä. Ks kuvaus hankkeen loppura-
portista: https://www.ymk-projektit.fi/suunnitteluopas/files/2014/07/Viherkerroin_jul-
kaisu_ymk_08141.pdf  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tämä käyttöohje on kehitetty iWater – Integrated Storm 
Water Management -projektissa (2015–2018) ja päivitetty 
Turun kaupungin Canemure-osahankkeessa (2018-2024). 

 
Lisätietoja www.turku.fi/siniviherkerroin ja www.integratedstormwater.eu  

https://www.ymk-projektit.fi/suunnitteluopas/files/2014/07/Viherkerroin_julkaisu_ymk_08141.pdf
https://www.ymk-projektit.fi/suunnitteluopas/files/2014/07/Viherkerroin_julkaisu_ymk_08141.pdf
http://www.turku.fi/siniviherkerroin
http://www.integratedstormwater.eu/


Elementtityypit Elementit Ekologisuus

yleinen 

painotus 

1,59

Toiminnallisuus

yleinen 

painotus 

1,51

Maisema-arvo

yleinen 

painotus 

0,84

Kunnossapito

yleinen 

painotus 

0,7

Hulevesi

yleinen 

painotus 

1,25

Painotettu 

keskiarvo

Säilytettävä hyväkuntoinen isokokoinen puu 

(täysikasvuisena > 10 m); vähintään 3 m (à 25 

m²), säilytettävä kasvualusta 25 m²

Pitkäikäisyyden ja suuren biomassan ansiosta erittäin suuri 

merkitys hiilensidonnalle ja -varastoinnille. Erityisesti avointa 

maisemaa hallitsevat, suuret yksittäiset puut ja puuryhmät ovat 

tärkeä luontotyyppi (4,13). Ns. säästöpuiden jättäminen on 

metsätaloudessa havaittu merkittäväksi keinoksi säilyttää 

elinympäristöjä hakkuiden välillä (6-8), huomioiden kuitenkin, 

että vain osa lajeista kykenee hyödyntämään niitä. Huom. 

Syväjuuriset, metsässä kasvaneet puut (esim. mänty) sopeutuvat 

paremmin yksittäispuiksi kuin pintajuuriset puut (esim. kuusi), 

jotka usein ränsistyvät joutuessaan erilaisiin kasvuoloihin. 

3,0

Vakiintuneella, täysikasvuisena suuren koon 

saavuttavalla, puulla on erittäin suuri merkitys 

pienilmaston tasaamiselle ja puhdistamiselle sekä 

näkösuojana toimimiselle (etenkin, jos kyseessä 

havupuu)(11). Puusto voi suojata myös jonkin 

verran melulta (1), joskin vaikutus onkin 

enimmäkseen psykologinen (näkösuoja vähentää 

melun häiritsevyyttä). Merkittävä myös 

toiminnallisuuden kannalta, esim. virkistyskäyttö 

ja luonnosta oppiminen (9). Hyväkuntoisen puun 

säilyttämisessä ei ole turvallisuusriskejä, mikäli 

puun juuriston ja rungon suojauksesta 

huolehditaan rakennusvaiheessa. Huom. 

Syväjuuriset, metsässä kasvaneet puut (esim. 

mänty) sopeutuvat paremmin yksittäispuiksi kuin 

pintajuuriset puut (esim. kuusi), jotka usein 

ränsistyvät joutuessaan erilaisiin kasvuoloihin.

3,0

Vakiintuneella, täysikasvuisena suuren 

koon saavuttavalla, puulla on erittäin suuri 

maisema-arvo, sillä se lieventää siirtymää 

rakentamattomasta maankäytöstä 

rakennettuun. Kaupunkimetsien on 

havaittu vaikuttavan positiivisesti tonttien 

hintoihin (3). Säilytettävä kasvillisuus on 

usein merkittävämpi maisemaelementti 

kuin istutettava kasvillisuus, jolla voi kestää 

useita vuosia vakiintua ja saavuttaa 

vastaava koko. Maisema-arvoon vaikuttaa 

merkittävästi säilytettävän kasvillisuuden 

kunto. Syväjuuriset, metsässä kasvaneet 

puut (esim. mänty) sopeutuvat paremmin 

yksittäispuiksi kuin pintajuuriset puut 

(esim. kuusi), jotka usein ränsistyvät 

joutuessaan erilaisiin kasvuoloihin.

3,0

Hoitotarve kerran vuodessa tai 

harvemmin rakennusvaiheen suojaamisen 

jälkeen. Lannoitus (n. kerran vuodessa) 

sekä puun kunnon tarkkailu ja  

vaarallisten oksien poisto  tarpeen 

alueilla, jossa puu voi kaatussaan 

aiheuttaa turvallisuusriskin. 

Terveydentilan heikentymisestä kertovat 

usein latvuston kellastuminen ja 

harventuminen sekä pienentyneet lehdet. 

Jalopuut kestävät tyypillisesti hyvin 

lahovikoja toisin kuin esimerkiksi koivu.
2,5

Vakiintuneella, täysikasvuisena suuren 

koon saavuttavalla, puulla on erittäin 

suuri merkitys hulevesien hallinnalle 

juuriston sitoman veden ja latvuston 

varastoiman sadeveden 

(interseptiohaihdunnan) ansiosta (11).

3,0 3,5

Säilytettävä hyväkuntoinen, pienikokoinen 

puu (täysikasvuisena ≤ 10 m); vähintään 3 m 

(à 15m²), säilytettävä kasvualusta 15 m²

Vakiintuneella pienellä puulla on samat hyödyt kuin suurella 

puulla, mutta pienemmässä mittakaavassa. Huom. Syväjuuriset, 

metsässä kasvaneet puut (esim. mänty) sopeutuvat paremmin 

yksittäispuiksi kuin pintajuuriset puut (esim. kuusi), jotka usein 

ränsistyvät joutuessaan erilaisiin kasvuoloihin.

2,5

Vakiintuneella pienellä puulla on samat hyödyt 

kuin suurella puulla, mutta pienemmässä 

mittakaavassa. Puulla voi olla merkitystä myös 

hyötyviljelyn kannalta, mikäli kyseessä on 

hedelmäpuu.  Hyväkuntoisen puun säilyttämisessä 

ei ole turvallisuusriskejä, mikäli puun juuriston ja 

rungon suojauksesta huolehditaan 

rakennusvaiheessa. Huom. Syväjuuriset, metsässä 

kasvaneet puut (esim. mänty) sopeutuvat 

paremmin yksittäispuiksi kuin pintajuuriset puut 

(esim. kuusi), jotka usein ränsistyvät joutuessaan 

erilaisiin kasvuoloihin.

2,5

Vakiintuneella, täysikasvuisena pienen 

koon saavuttavalla, puulla on samat hyödyt 

maisema-arvon kannalta kuin suurella 

puulla. Koko arvioidaan maiseman kannalta 

toissijaiseksi, sillä puiden säilyttäminen on 

sinänsä on arvokasta. Maisema-arvoon 

vaikuttaa merkittävästi säilytettävän 

kasvillisuuden kunto sekä laji. Syväjuuriset, 

metsässä kasvaneet puut (esim. mänty) 

sopeutuvat paremmin yksittäispuiksi kuin 

pintajuuriset puut (esim. kuusi), jotka usein 

ränsistyvät joutuessaan erilaisiin 

kasvuoloihin.

3,0

Sama hoitotarve kuin isolla säilytettävällä 

puulla.

2,5

Vakiintuneella pienellä puulla on samat 

hyödyt kuin suurella puulla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa.

2,5 3,0

Säilytettävä hyväkuntoinen puu (1,5-3 m) tai 

iso pensas, à 3 m², säilytettävä kasvualusta 3 

m²

Samat hyödyt kuin säilytettävillä yli 3-metrisillä puilla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa. Pensailla on erityistä merkitystä 

elinympäristönä ja suojapaikkana monille pieneläimille.
2,0

Samat hyödyt toiminnallisuudelle kuin 

säilytettävillä yli 3-metrisillä puilla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa. Pensaalla voi olla 

merkitystä myös hyötyviljelyn kannalta, mikäli 

kyseessä on esimerkiksi marjapensas. 

2,0

Samat hyödyt maisema-arvon kannalta kuin 

säilytettävillä yli 3-metrisillä puilla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa. Maisema-

arvoon vaikuttaa merkittävästi 

säilytettävän kasvillisuuden kunto. 

2,0

Hoitotarve muuten sama kuin yli 3-

metrisillä säilytettävillä puilla, mutta 

pensailla suurempi lannoitus- ja 

leikkaustarve. 2,0

Samat hyödyt kuin säilytettävillä yli 3-

metrisillä puilla, mutta pienemmässä 

mittakaavassa. 
2,0 2,4

Säilytettävä luonnonniitty tai 

luonnonmukainen pohjakasvillisuus

Vakiintuneella luonnontilaisella niityllä tai pohjakasvillisuudella 

on samat hyödyt kuin säilytettävillä puilla ja pensailla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa. Niityllä ja luonnontilaisella 

pohjakasvillisuudella on erityistä merkitystä ravinnonlähteenä, 

elinympäristönä ja suojapaikkana monille pieneläimille. 

Pohjakasvillisuuden säilyttäminen on usein haastavaa, sillä 

kasvillisuus on tottunut tiettyihin kasvuolosuhteisiin (vrt. 

metsäkasvillisuus).

2,0

Samat hyödyt toiminnallisuudelle kuin 

säilytettävillä puilla ja pensailla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa. 

1,5

Säilytettävällä niityllä tai 

pohjakasvillisuudella on samat hyödyt 

maisema-arvon kannalta kuin säilytettävillä 

pensailla. Maisema-arvoon vaikuttaa 

merkittävästi säilytettävän kasvillisuuden 

kunto.  2,0

Niityn niitto 1-2 kertaa vuodessa; 

säilytettävän pohjakasvillisuuden 

kunnossapitotarve vaatii lisäselvitystä.

2,0

Vakiintuneella luonnontilaisella niityllä tai 

pohjakasvillisuudella on samat hyödyt 

kuin säilytettävillä puilla ja pensailla, 

mutta pienemmässä mittakaavassa.

2,0 2,2

Säilytettävä avokallio 

Kallio on erityisen tärkeä elinympäristö (4). Ekologisuudesta 

saatavia pisteitä vähentää läpäisemättömän pinnan negatiivinen 

merkitys hulevesien hallinnalle sekä hiilensidonnalle ja -

varastoinnille. Kalliokasvillisuus on lisäksi erittäin herkkää 

kulumiselle, mikä vähentää sen ekologista arvoa, ellei kalliolla 

kulkua rajoiteta.
2,0

Toiminnallisuutta lisää mahdollisuus 

virkistyskäyttöön ja luonnosta oppimiseen. 

Toiminnallisuutta vähentää kalliokasvillisuuden 

herkkyys kulumiselle, mistä johtuen mahdollinen 

suojaus tai kulun ohjaus (esim. portailla) voi olla 

tarpeen eroosion rajoittamiseksi ja turvallisuuden 

lisäämiseksi.

1,0

Avokallion maisema-arvo on huomattava. 

Kallion maisema-arvoa ei voi toisintaa 

keinotekoisesti jälkeenpäin, mistä johtuen 

se tulisi aina säilyttää maisemassa, kun 

mahdollista. 3,0

Hoitotarve harvemmin kuin kerran 

vuodessa. Mahdollinen suojaus tai kulun 

ohjaus (esim. portailla) tarpeen eroosion 

rajoittamiseksi ja turvallisuuden 

lisäämiseksi. 3,0

Avokallio on yleensä läpäisemätön ja näin 

ollen suurentaa valumakerrointa ja 

samalla hulevesien määrää.

0,0 1,9

Isokokoinen puu, täysikasvuisena > 10 m; à 25 

m²; kasvualustan syvyys 0,8 m; yksittäispuun 

istutuskuopan mitat 2 x 2 m  

Isokokoisella istutettavalla puulla on samat hyödyt kuin 

vastaavalla säilytettävällä puulla, mutta hyödyt realisoituvat 

usein vasta vuosien päästä. Suuri kasvulausta on merkittävä 

hulevesien hallinnan kannalta. Pitkäikäisten, puuvartisten kasvien 

merkitys hiilensidonnalle ja varastoinnille on erityisen  suuri.

2,5

Isokokoisella istutettavalla puulla on samat hyödyt 

kuin vastaavalla säilytettävällä puulla, mutta 

hyödyt realisoituvat usein vasta vuosien päästä. 

Istutettavan puun hyötyjä pienilmaston säätelyssä 

lisää kuitenkin mahdollisuus puulajin ja 

istutuspaikan määrittämiseen rakennukseen 

nähden, mikä ei ole mahdollista säilytettävällä 

kasvillisuudella.

2,0

Isokokoisella istutettavalla puulla on samat 

hyödyt kuin vastaavalla säilytettävällä 

puulla, mutta hyödyt realisoituvat usein 

vasta vuosien päästä. Istutettavan puun 

maisema-arvoa lisää kuitenkin 

mahdollisuus puulajin ja istutuspaikan 

määrittämiseen rakennukseen nähden, 

mikä ei ole mahdollista säilytettävällä 

kasvillisuudella.

3,0

Hoitotarve 1-2 kertaa vuodessa. Lannoitus 

kerran vuodessa, minkä lisäksi leikkaus ja 

rungon suojaaminen kasvinsyöjiltä 

mahdollisesti tarpeen.

2,0

Isokokoisella istutettavalla puulla on 

samat hyödyt kuin vastaavalla 

säilytettävällä puulla, mutta hyödyt 

realisoituvat usein vasta vuosien päästä.

2,5 2,8

Säilytettävä kasvillisuus ja 

maaperä

Siniviherkertoimen elementtien painotukset

Istutettava / kylvettävä 

kasvillisuus



Pienikokoinen puu, täysikasvuisena ≤ 10 m; à 

15 m²; kasvualustan syvyys 0,6 m; 

yksittäispuun istutuskuopan mitat 1,5 x 1,5 m  

Pienikokoisella istutettavalla puulla on samat hyödyt kuin 

istutettavalla isolla puulla, mutta pienemmässä mittakaavassa 

(kasvin ja kasvualustan koko).

2,0

Pienikokoisella istutettavalla puulla on samat 

hyödyt kuin istutettavalla isolla puulla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa (kasvin koko). Puulla 

voi olla merkitystä myös hyötyviljelyn kannalta, 

mikäli kyseessä on hedelmäpuu.  

1,5

Pienikokoisella istutettavalla puulla on 

samat hyödyt kuin istutettavalla isolla 

puulla, mutta pienemmässä mittakaavassa.

2,5

Sama hoitotarve kuin isoilla puilla.

2,0

Pienikokoisella istutettavalla puulla on 

samat hyödyt kuin istutettavalla isolla 

puulla, mutta pienemmässä 

mittakaavassa (kasvin ja kasvualustan 

koko).

2,0 2,3

Monivuotiset köynnökset, kasvualustan 

syvyys 0,6 m, vertikaalinen pinta-ala (à 2 m²)

Monivuotiset köynnökset ovat verrattavissa ekologisuuden osalta 

muihin perennakasveihin.

1,0

Köynnökset tarjoavat samankaltaisen hyödyn 

pienilmastolle ja rakennusten 

energiankulutukselle kuin viherkatot.

1,0

Köynnökset lisäävät vehreyttä siellä, missä 

normaalisti olisi läpäisemätöntä pintaa. 

Kukkivat/syysvärin saavat köynnökset 

tuovat väriä viherrakenteeseen. Arvioitu 

vähintään isokokoisia pensaita vastaava 

maisema-arvo

2,0

Hoitotarve arvioitu vastaamaan pensaita. 

Tietyt köynnökset voivat rakennuksia 

vasten kasvaessaan vaurioittaa julkisivuja 

ja lisätä kunnostustarvetta.
1,5

Vertikaalisen pinta-alan lisääntyminen ei 

ole suoraan verrainnollinen hulevesien 

hallinnasta saataviin hyötyihin -> 

pienempi painotus kuin maata peittävillä 

perennoilla. 0,5 1,3

Isot pensaat, à 3 m²; kasvualustan syvyys 0,6 

m

Istutettavalla isokokoisella pensaalla on samat hyödyt kuin 

istutettavilla puilla, mutta pienemmässä mittakaavassa (kasvin ja 

kasvualustan koko). Pensailla on erityistä merkitystä 

elinympäristönä ja suojapaikkana monille pieneläimille. 1,5

Istutettavalla isokokoisella pensaalla on samat 

hyödyt kuin istutettavilla puilla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa (kasvin koko). 

Pensailla voi olla merkitystä myös hyötyviljelylle 

sekä tilanjakajina pihan toiminnoille.
1,0

Isokokoisella istutettavalla pensaalla on 

samat hyödyt kuin istutettavalla pienellä 

puulla, mutta pienemmässä mittakaavassa 

(kasvin koko). Pensaat soveltuvat hyvin 

tilanjakajiksi pihan eri toimintojen välille.
2,0

Hoitotarve jonkin verran suurempi kuin 

puilla. Arvioitu hoitotarve (leikkaus ja 

lannoitus) 2-3 kertaa vuodessa. Lisäksi 

rungon sekä lehvästön suojaaminen 

kasvinsyöjiltä mahdollisesti tarpeen.
1,5

Istutettavalla isokokoisella pensaalla on 

samat hyödyt kuin istutettavilla puilla, 

mutta pienemmässä mittakaavassa 

(kasvin ja kasvualustan koko). 1,5 1,7

Muut pensaat, à 1,5 m²; kasvualustan syvyys 

0,4 m

Istutettavalla pienemmällä pensaalla on samat hyödyt kuin 

istutettavalla suurella pensaalla, mutta pienemmässä 

mittakaavassa (kasvin ja kasvualustan koko). Pensailla on erityistä 

merkitystä elinympäristönä ja suojapaikkana monille 

pieneläimille.

1,0

Istutettavalla pienempikokoisella pensaalla on 

samat hyödyt kuin isolla pensaalla. Pensailla voi 

olla merkitystä myös hyötyviljelylle.
1,0

Pienemmällä istutettavalla pensaalla on 

samat hyödyt kuin isommalla. Kasvin koon 

lisäksi maisema-arvoon vaikuttaa kuitenkin 

yhtä suuressa määrin lajivalinta, minkä 

vuoksi hyöty arvioidaan samaksi.

2,0

Sama hoitotarve kuin isommilla pensailla.

1,5

Istutettavalla pienemmällä pensaalla on 

samat hyödyt kuin istutettavalla suurella 

pensaalla, mutta pienemmässä 

mittakaavassa (kasvin ja kasvualustan 

koko).

1,0 1,4

Perennat, kasvualustan syvyys 0,4-0,6 m

Istutettavilla perennoilla on samat hyödyt kuin elementillä "Muut 

pensaat", mutta niihin liittyy usein suurempi kasvualustan koko 

(hulevesien hallinta). Perennat tarjoavat ravintoa, elinympäristöjä 

ja suojapaikkoja monille pieneläimille.

1,5

Istutettavilla perennoilla on samat hyödyt kuin 

pienemmilla istutettavilla pensailla.

1,0

Perennoilla on vastaava maisema-arvo kuin 

pensailla: vaikka perennat ovat tyypillisesti 

pienempikokoisia, niillä on usein 

kestävämmät ja näyttävämmät kukinnot.

2,0

Hyvin suunniteltu kasvillisuus ei vaadi 

hoitoa useammin kuin kerran 

kuukaudessa. Hoidon ja kastelun tarve 

vaihtelee kuitenkin huomattavasti lajin, 

istutuspaikan ja sateisuuden mukaan. 

Arvioitu hoitotarve keskimäärin yli 3 

kertaa vuodessa. Lannoitus ja 

mahdollinen suojaaminen kasvinsyöjiltä 

tarpeen.

1,0

Istutettavilla perennoilla on samat hyödyt 

kuin elementillä "Muut pensaat", mutta 

niihin liittyy usein suurempi kasvualustan 

koko.

1,5 1,6

Niitty tai keto, kasvualustan syvyys 0,15-0,3 m

Niityt ja kedot (kuivat niityt) ovat luonnonmukaisempi 

(vähemmän hoitoa vaativa) ja monilajisempi vaihtoehto 

esimerkiksi perennoille. Kokonaisuudessaan samansuuruinen 

ekologinen merkitys. Niityllä on erityistä merkitystä 

monimuotoisuudelle mm. pölyttäjiä houkuttelevien kukkivien 

kasvien ansiosta (13).

2,0

Niittyjen tarjoama hyöty pienilmastolle vastaa 

perennoja. Niitty voi kuitenkin tarjoata paremmat 

mahdollisuudet oppia luonnosta.

1,0

Koettu masema-arvo jakaa mielipiteitä. 

Kukinta lisää niityn ja kedon maisema-

arvoa; "hallittu hoitamattomuus" ei 

kuitenkaan sovellu kaikkiin 

maankäyttötyyppeihin.
1,5

Vakiintumisen (niitto muutaman kerran 

kesässä) jälkeen vaatii hoitoa 1-2 kertaa 

kesässä, kuivat kedot jopa harvemmin. 

Niityt ja kedot vaativat vähemmän hoitoa 

kuin esimerkiksi perennat.
2,0

Niityn vaatima kasvualusta on ohuempi 

kuin perennoilla, mistä johtuen sen 

merkitys hulevesien hallinnalle on 

pienempi. 1,2 1,8

Viljelypalstat (kasvualustan syvyys riippuu 

viljeltävistä lajeista, vähintään 0,3 m)

Viljelypalstat koostuvat usein yksivuotisista lajeista, joten niiden 

ekologinen merkitys painottuu kasvukaudelle, jolloin suuri 

merkitys pölyttäjille ja lajien monimuotoisuudelle, ja kohtalainen 

merkitys hulevesien hallinnalle.  Pienempi merkitys kuin esim. 

perennoilla.
1,0

Viljelypalstat ovat erittäin merkittäviä 

toiminnallisuudelle, sillä ne tarjoavat 

mahdollisuuden hyötyviljelyyn ja luonnosta 

oppimiseen. 3,0

Mahdollinen kukinta, marjat ja hedelmät 

lisäävät maisema-arvoa ja vaihtelua; viljelyn 

kausiluonteisuus ja mahdollinen 

hoitamattomuuden aiheuttama epäsiisteys 

vähentävät sitä (esimerkiksi perennoihin 

nähden).

1,5

Viljelyyn soveltuvat alueet vaativat usein 

runsaasti hoitoa, mutta hoidosta 

vastaavat asukkaat. Taloyhtiölle koituva 

kunnosspitovastuu pienempi kuin esim. 

nurmikolla.
2,0

Keskinkertainen merkitys hulevesien 

hallinnalle.

1,0 2,0

Nurmikko, kasvualustan syvyys 0,15-0,2 m

Nurmikolla on merkitystä monimuotoisuudelle, mutta 

pienemmässä määrin kuin esimerkiksi perennoilla (kasvin ja 

kasvualustan koko). Vaatii tyypillisesti säännöllistä hoitoa, minkä 

vuoksi ei ole niin merkittävä monimuotoisuudelle.
0,5

Nurmikko tarjoaa hyvät mahdollisuudet 

leikkimiseen. Nurmikon vaikutus pienilmaston 

säätelyssä on kuitenkin pieni (koko).
1,5

Hoidettu nurmikko on siisti; 

hoitamattomana maisema-arvo vähenee 

merkittävästi. Muuhun matalaan 

kasvillisuuteen nähden yksipuolinen 

elementti.

1,0

Hoitotarve useammin kuin kerran 

kuukaudessa. Nurmikko vaatii tyypillisesti 

säännöllistä leikkausta ja lannoitusta, sekä 

kuivina kausina kastelua.
0,5

Nurmikolla on merkitystä hulevesien 

hallinnalle, mutta pienemmässä määrin 

kuin esimerkiksi perennoilla (kasvin ja 

kasvualustan koko)
1,0 1,1

Kattopuutarha eli intensiivinen viherkatto. 

Kasvualustan paksuus >30 cm

Viherkatot vähentävät rakennusten enengiankulutusta ja tämän 

myötä kasvihuonekaasupäästöjä. Viherkatot tarjoavat 

elinympäristöjä ja ravintoa muun muassa erilaisille 

hyönteislajeille sekä niitä ravintonaan käyttäville linnuille.

1,5

Viherkatot ovat toiminnallisuuden osalta 

verrattavissa nurmikon kaltaiseen matalaan 

kasvillisuuteen. Viherkatot tarjoavat esimerkiksi 

mahdollisuuden hyötyviljelyyn ja vähentävät 

ilman epäpuhtauksia.

1,5

Viherkatot ovat merkittäviä maisemalle, 

sillä ne lisäävät vehreyttä siellä, missä 

normaalisti olisi läpäisemätöntä pintaa. 

Lisäksi viherkatot näkyvät usein 

pidemmälle kuin esimerkiksi matalat 

perennat. Monilajiset ja esimerkiksi 

maksaruoho(Sedum)-peitteellä varustetut 

viherkatot ovat myös monivärisiä ja luovat 

vuodenaikaisvaihtelua. Mitä paksumpi 

kasvualusta viherkatolla on, sitä suurempi 

valikoima istutettavassa kasvillisuudessa 

on. Arvioitu perennoja vastaava maisema-

arvo.

2,0

Hoitotarve yli 3 kertaa vuodessa. Vaatii 

vedenpoistojärjestelmien ja kasvillisuuden 

hoitoa sekä roskien, puuntaimien ja 

lumen poistoa (10). Viherkaton 

lisääminen jälkikäteen rakennukseen 

vaatii usein kantavuuden lisäämistä 

rakenteellisilla muutoksilla.

1,0

Viherkatot ovat hulevesien hallinnan 

osalta verrattavissa nurmikon kaltaiseen 

matalaan kasvillisuuteen. Viherkatto yli 

0,3 m syvällä kasvualustalla on kuitenkin 

merkittävämpi hulevesien hallinnalle kuin 

nurmikko (0,05-0,2 m kasvualusta). 

Soveltuu hyvin hulevesien määrän 

hallintaan (10).
2,5 2,0

Niitty-, keto- tai heinäkatto eli 

ohutrakenteinen, puoli-intensiivinen 

viherkatto. Kasvualustan paksuus 15 – 30 cm 

Ekologisuus sama kuin paksummalla viherkatolla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa, sillä ohuemmalle kasvualustalle ei 

ole mahdollista istuttaa yhtä monipuolista kasvillisuutta. 

1,0

Toiminnallisuus sama kuin paksummalla 

viherkatolla, mutta pienemmässä mittakaavassa, 

sillä ohuemmalle kasvualustalle ei ole mahdollista 

istuttaa yhtä monipuolista kasvillisuutta. 1,0

Maisema-arvo sama kuin paksummalla 

viherkatolla, mutta pienemmässä 

mittakaavassa, sillä ohuemmalle 

kasvualustalle ei ole mahdollista istuttaa 

yhtä monipuolista kasvillisuutta. 
1,5

Hoitotarve sama kuin paksummalla 

viherkatolla.

1,0

Hulevesien hallinnan potentiaali sama 

kuin paksummalla viherkatolla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa ohuemman 

kasvualustan vuoksi. 2,0 1,5

Maksaruohokatto eli ohutrakenteinen, 

ekstensiivinen viherkatto. Kasvualustan 

paksuus 6-14 cm.

Ekologisuus sama kuin paksummalla viherkatolla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa. Ei kuitenkaan siinä määrin 

havaittavaa eroa, että vaikuttaisi painotukseen. 
1,0

Toiminnallisuus sama kuin paksummalla 

viherkatolla, mutta pienemmässä mittakaavassa. 

Ei kuitenkaan siinä määrin havaittavaa eroa, että 

vaikuttaisi painotukseen. 
1,0

Maisema-arvo sama kuin paksummalla 

viherkatolla, mutta pienemmässä 

mittakaavassa. Ei kuitenkaan siinä määrin 

havaittavaa eroa, että vaikuttaisi 

painotukseen.

1,5

Hoitotarve sama kuin paksummalla 

viherkatolla.

1,0

Hulevesien hallinnan potentiaali sama 

kuin paksummalla viherkatolla, mutta 

pienemmässä mittakaavassa ohuemman 

kasvualustan vuoksi. 
1,5 1,4

Istutettava / kylvettävä 

kasvillisuus



Viherseinä, vertikaalinen pinta-ala

Viherseinän ekologinen arvo riippuu toteutustavasta ja 

sijainnista. Vaatii lisäselvitystä.

0,5

Sama arvioitu hyöty kuin köynnöksillä.

1,0

Hyvin suunnitellulla viherseinällä on sama 

arvioitu hyöty kuin köynnöksillä.

2,0

Viherseinien toimivuudesta ei ole 

riittävästi kokemusta Suomessa 

kunnossapitotarpeen arvioimiseksi. 

Toimintojen säilyttämiseksi 

hoitotoimenpiteiden tarve voi kuitenkin 

olla merkittävä. Vaatii lisäselvityksiä. 

Lähtökohdaksi vertailuun otettu paljon 

hoitoa vaativa nurmikko.

0,5

Viherseinällä, joka ei ole kytkeytynut 

kasvualustaan, on pienempi merkitys 

hulevesien hallinnalle kuin köynnöksillä. 

Vaatii lisäselvitystä.

0,3 0,9

Puoliläpäisevät pinnoitteet (esim. 

isosaumainen nurmi- tai hulevesikiveys, 

kasvualusta 0,3 m tai kivituhka, jonka 

vedenläpäisevyys on hyvä)

Kasvualusta paksumpi kuin tavallisella nurmikolla. Arvioitu 

ekologinen hyöty samansuuruinen kuin nurmikolla.

0,5

Sama toiminnallisuus kuin nurmikolla 

pienemmällä pienilmaston säätelyvaikutuksella -> 

alhaisempi painotus.
1,0

Puoliläpäisevä nurmikivi-pinnoite on siisti - 

maisema-arvoltaan verrattavissa 

nurmikkoon.
1,0

Hoitotarve yli 3 kertaa vuodessa. 

Puoliläpäisevien pinnoitteiden 

talvikunnossapito haasteellista (10). Suuri 

kiintoaineen tai roskien määrä heikentää 

pinnoitteen läpäisevyyttä.

1,0

Puoliläpäisevä pinta, jossa kuitenkin 

haihduttavaa ja hiiltä sitovaa 

kasvillisuutta, soveltuu kohtalaisesti 

hulevesien hallintaan (10).
1,0 1,0

Läpäisevät pinnoitteet (esim. sora- ja 

hiekkapinnat)

Parempi hulevesien läpäisevyys kuin nurmikivellä, mutta 

vähemmän muita ekologisia hyötyjä.

0,5

Sama toiminnallisuus kuin nurmikolla ilman 

pienilmaston säätelyvaikutusta -> alhaisempi 

painotus

1,0

Läpäisevä hiekka- ja sorapinta on selkeä 

eikä vaadi paljoa hoitoa näyttääkseen 

siistiltä. Viherrakenteen kannalta kuitenkin 

epäedullinen elementti, sillä vähentää 

tontin vehreyttä.
1,0

Hoitotarve harvemmin kuin kerran 

vuodessa. 

3,0

Parempi hulevesien läpäisevyys kuin 

nurmikivellä, muttä yleensä vähemmän 

kuin säilytettävillä luonnonmukaisilla 

pohjilla. 1,5 1,4

Hulevesien kerääminen läpäisemättömiltä 

pinnoilta kasteluvedeksi tai ohjaaminen 

hallitusti läpäisevälle kasvillisuudelle maassa.

Ekologisuutta lisää myös vesijohtoveden vähentäminen 

kastelussa.

1,0

Toiminnallisuutta lisää mahdollisuus hyödyntää 

hulevesiä kasvillisuuden hoidossa.

0,5

Ei merkitystä maisemalle

0,0

Kunnossapitotarve riippuu rakenteesta. 

Vaatii todennäköisesti roskien poistoa ja 

vettä johtavien putkien puhdistamista 1-2 

kertaa vuodessa tai useammin. (10)
0,5

Merkitystä hulevesien hallinnalle, mutta 

riippuu kovasti ohjaamisreitin 

toteuttamisesta ja kunnosapidosta.
0,5 0,7

Varjostava isokokoinen puu (à 25 m²) 

rakennuksen etelä- ja lounaispuolella 

(erityisesti lehtipuut) 

Merkitys hiilensidonnalle ja monimuotoisuudelle.

0,5

Varjostavat puut auringon tulosuunnassa 

vähentävät rakennusten viilentämistarvetta 

kesäisin. 
1,0

Puilla on merkittävä arvo maisemassa

1,0

Ei merkittävää kunnossapitotarvetta.

1,0

Isokokoisella istutettavalla puulla on 

samakaltaiset hyödyt kuin vastaavalla 

säilytettävällä puulla, mutta hyödyt 

realisoituvat usein vasta vuosien päästä.
0,5 0,9

Varjostava pienikokoinen puu (à 15 m²) 

rakennuksen etelä- ja lounaispuolella 

(erityisesti lehtipuut) 

Merkitys hiilensidonnalle ja monimuotoisuudelle.

0,5

Varjostavat puut auringon tulosuunnassa 

vähentävät rakennusten viilentämistarvetta 

kesäisin. 
1,0

Puilla on merkittävä arvo maisemassa

1,0

Ei merkittävää kunnossapitotarvetta.

1,0

Pienikokoisella istutettavalla puulla on 

samankaltaiset hyödyt kuin istutettavalla 

isolla puulla, mutta pienemmässä 

mittakaavassa (kasvin ja kasvualustan 

koko).

0,5 0,9

Viljelyyn soveltuvat istutukset: hedelmäpuut 

(à 10 m²), marjapensaat (à 10 m²)

Monivuotiset hedelmäpuut ja marjapensaat ovat tärkeitä 

monimuotoisuudelle (pölyttäminen, ravintokasvina toimiminen), 

hiilensidonnalle ja hulevesien hallinnalle.
1,0

Merkitystä virkistyskäytölle (esim. hyötyviljelylle) 

ja luonnosta oppimiselle.

1,0

Usein kasvukauden alussa kukkivat ja 

myöhemmin hedelmiä tuottavat puut ovat 

hyvin arvokkaita maisemalle. Marjoja 

tuottavat pensaat ovat hyvin arvokkaita 

maisemalle. 

1,0

Hedelmäpuut ja marjapensaat vaativat  

hoitoa vähintään 2 kertaa vuodessa 

(lannoitus, leikkaus) minkä lisäksi ne on 

usein suojattava kasvinsyöjiltä.
0,5

Istutettavalla pienemmällä pensaalla on 

samankaltiaset hyödyt kuin istutettavalla 

suurella pensaalla, mutta pienemmässä 

mittakaavassa (kasvin ja kasvualustan 

koko).

0,5 1,0

Alueella luontaisesti esiintyvät lajit- väh. 5 

lajia/100 m²

Luonnonmukainen kasvillisuus tärkeää monimuotoisuudelle, 

elinympäristöille ja ekologiselle verkostolle. Alueelle soveltuva 

kasvillisuus vähentää myös hoitotarvetta, mikä lisää 

ekologisuutta.

1,0

Merkitys pienilmastolle ja luonnosta oppimiselle.

0,5

Alueelle soveltuvat lajit lisäävät maisema-

arvoa.
1,0

Vakiinnuttua ei suurta kunnossapidon 

tarvetta. Alueelle soveltuva kasvillisuus 

vähentää merkittävästi hoitotarvetta. 1,0

Vain pieni vaikutus hulevesien hallinnalle.

0,5 0,9

Kukkivat puut ja pensaat - väh. 3 lajia/100 m²

Tärkeää monimuotoisuudelle, elinympäristöille ja ekologiselle 

verkostolle - etenkin, jos lajit ovat lisäksi alueella luontaisesti 

esiintyviä. 
1,0

Merkitys pienilmastolle ja luonnosta oppimiselle.

0,5

Kukkivat lajit arvokkaita maiseman 

kannalta. 1,0

Vakiinnuttua ei suurta kunnossapidon 

tarvetta. 1,0

Vain pieni vaikutus hulevesien hallinnalle.

0,5 0,9

Perhosniityt ja näyttävästi kukkivat/tuoksuvat 

istutukset

Perhosniityt koostuvat erityisesti perhosten suosimista 

ravintokasveista (16, 17). Tärkeää monimuotoisuudelle, 

elinympäristöille ja ekologiselle verkostolle. Kukkivat ja tuoksuvat 

kasvit ovat usein merkittäviä myös pölyttäjille (13) - merkitys 

monimuotoisuudelle.

0,8

Merkitys erityisesti luonnosta oppimiselle ja 

havainnoinnille.

1,0

Kukkivat ja värikkäät kasvit ovat erityisen 

merkittäviä maisemalle.

1,0

Hoito 1-2 kertaa vuodessa tai useammin, 

mikäli perhosniittyyn istutetaan 

perennakasveja. Kukkivilla kasveilla usein 

suurempi hoitotarve. 0,5

Erittäin pieni vaikutus hulevesien 

hallinnalle.

0,1 0,8

Viljelylaatikot

Viljelylaatikoiden ekologinen arvo arvioitu vastaamaan 

näyttävästi kukkivia ja tuoksuvia istutuksia. Viljelylaatikon 

merkitys hulevesilleon kuitenkin rajallinen.

0,5

Merkitystä virkistyskäytölle (esim. hyötyviljelylle) 

ja luonnosta oppimiselle.

1,0

Viljelylaatikot voivat tuoda monipuolisuutta 

maisemaan esimerkiksi kukkivien kasvien 

ansiosta. Viljelyn kausiluonteisuus ja 

mahdollinen hoitamattomuuden 

aiheuttama epäsiisteys vähentävät sitä.
0,5

Viljelyyn soveltuvat alueet vaativat usein 

runsaasti hoitoa, mutta hoidosta 

vastaavat asukkaat. Taloyhtiölle 

todennäköisesti kunnosspitovastuu itse 

viljelylaatikoista.
0,5

Erittäin pieni vaikutus hulevesien 

hallinnalle.

0,1 0,6

Leikkimiseen tai urheiluun osoitettu läpäisevä 

pinta (esim. hiekka- tai sorapintaiset 

leikkipaikat, urheilukenttänurmi)

Läpäisevä pinta merkittävä hulevesien hallinnalle.

0,5

Monikäyttöiset pinnat lisäävät toiminnallisuutta.

1,0

Ei merkittävää maisema-arvoa

0,0

Viherpinnan kuluminen ja 

monikäyttöisyyden luomat vaatimukset 

lisäävät kunnossapidon tarvetta. 0,0

Läpäisevä pinta merkittävä hulevesien 

hallinnalle.
1,0 0,7

Yhteiskäytössä olevat kattoterassit, joissa 

kasvillisuutta vähintään 10 % pinta-alasta

Mahdollinen merkitys monimuotoisuudelle ja hiilensidonnalle

0,5

Merkitys hyötyviljelylle, yhteisöllisyydelle ja 

luonnosta oppimiselle
1,0

Viherpinnan lisääminen luo maisema-arvoa

0,5

Ruukuissa kasvattaminen lisää kasvien 

hoitotarvetta,
0,0

Merkitys riippuu pinta-alasta, mutta 

varmasti pienempi kuin 

maksaruohokatolla.
0,3 0,6

Luonnon monimuotoisuutta ja/tai eläimistön 

elinolosuhteita tukevat elementit, kuten 

lahopuu tai kannot, hyönteishotelli, 

lepakkopönttö tai siilin talvipesä, kpl

Luonnonmukainen kasvillisuus tärkeää monimuotoisuudelle, 

elinympäristöille ja ekologiselle verkostolle.

1,0

Merkitys erityisesti luonnosta oppimiselle ja 

havainnoinnille.

0,5

Ei merkittävää maisema-arvoa

0,0

Ei merkittävää kunnossapitotarvetta.

1,0

Ei vaikutusta hulevesien hallinnalle.

0,0 0,6

Bonuselementit, max 1 

lisäpiste/elementti

Istutettava / kylvettävä 

kasvillisuus

Pinnoitteet



Asteikko (Ekologisuus, 

toiminnallisuus, maisema-arvo - 

Huom. Bonuselementeillä 

maksimipistemäärä 1)

Asteikko (Kunnossapito - Huom. 

Bonuselementeillä maksimipistemäärä 1)

3 = Suuri merkitys 3 = Hoitotarve harvemmin kuin kerran vuodessa

2 = Kohtalainen merkitys 2 = Hoitotarve 1-2 kertaa vuodessa

1 = Vähäinen merkitys 1 = Hoitotarve yli 3 kertaa vuodessa

0 = Ei merkitystä 0 = Hoitotarve useammin kuin kerran kuukaudessa
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