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Mitä? Miksi? 
• Menetelmän avulla luodaan luonnon monimu-

otoisuutta tukevia, vihreitä ja viihtyisiä asuin-
ympäristöjä tiivistyvään kaupunkirakenteeseen. 
Samalla toteutetaan kestävän kehityksen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen mukaisia 
suunnitteluperiaatteita. 

• Vantaan kaupungin arkkitehtuuriohjelmassa 
2015 yhtenä tavoitteena oli vihertehokkuu-
den käyttöönotto. Menetelmää on testattu ja 
käytetty  asemakaavoituksessa vuodesta 2017 
alkaen, ja jatkossa sitä käytetään kaikissa ase-
makaavoissa, tapauskohtaisesti myös poik-
keamisluvissa. 

• Vuonna 2019 Vantaa osallistui Aalto-yliopis-
ton Viherkertoimen Valtavirtaistaminen -tutki-
mushankkeeseen edelläkäviä-kaupunkina ja 
kehitti oman iWater-laskurin Tampereen ja Hel-
singin laskureiden pohjalta. Uusi laskuri otettiin 
käyttöön syyskuussa 2020. 

• Vihertehokkuus-menetelmän avulla varmiste-
taan riittävä kasvullinen ja läpäisevä pinta-ala 
tonteilla. Tämän merkitys ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa ja sen hillitsemisessä korostuu 
kaupunkien tiivistyessä. 

• Kasvillisuus vähentää tulvariskiä, sitoo hiili-
dioksidia, viilentää rakennetun ympäristön 
lämpösaarekkeita ja lisää kaupunkitilan viihtyi-
syyttä ja terveysvaikutuksia sekä tuottaa eko-
systeemipalveluita. 

• Ekosysteemi on kasveista, eläimistä, mikro-
organismeista ja luonnonympäristöstä koostu-
va monimuotoinen ja dynaaminen järjestelmä, 
jonka osat ovat toisistaan riippuvaisia. Kasvit 
tuottavat kaikkia neljää ekosyysteemipalvelua: 
tarjonta-, sääntely-, kulttuuri-ja tukipalvelut. 
(Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut, EU 2010) 

VIHERTEHOKKUUS = 
viherkertoimilla painotettujen elementtien yhteispinta-alan  

suhde alueen pinta-alaan 

Kilterinmäen kallioisen metsikön säilyttäminen on onnistunut  hienosti 
lähellä uudisrakennuksia, ja piha on ”heti valmis”. Myyrmäki. 
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Miten? 
Vantaan asemakaavoituksen ohjausryhmässä on 
1.9. 2020 linjattu, että kaikissa asemakaavoissa 
määrätään vihertehokkuusluku. Asemakaavan aloi-
tuskokouksessa kerrotaan menetelmästä. 

• Vihertehokkuus ja hulevesien viivytystarve las-
ketaan  Vantaan iWater laskurilla. Pihasuun-
nitelman ja  laskennan tekee kaavavaiheessa 
hankkeeseen ryhtyvän  maisemasuunnittelia 
tai kaupungin omissa kohteissa Kestävä kau-
punki -tiimin maisema-arkkitehti. 

• Laskettava alue on tapauskohtaisesti kortteli, 
tontti tai muu alue, esim. katualue, jolta viherte-
hokkuus halutaan laskea. 

Ekosysteemipalveluita tuottavia kimalaisia 
tarvitaan useiden kasvien pölyttämiseen. 

• Vihertehokkuudelle on iWater-laskurissa ase-
tettu maankäytön mukainen tai kohteeseen 
vaadittu muu, perusteltu tavoiteluku, joka tu-
lee saavuttaa laskennassa kaava- ja rakennus-
lupavaiheessa: 

asuminen 0,9 
palvelut ja toimistot 0,8 
kauppa- ja liikerakentaminen 0,7 
teollisuus                                 0,6 

iWater -laskuri ohjeineen ja vihertehokkuusesite:        
www.vantaa.f/vihertehokkuus 

Lisätiedot 
Kestävä kaupunki -tiimin maisema-arkkitehdit  
Elina Ekroos (Länsi-Vantaa, Kivistö, Aviapolis) 
Eeva Eitsi (Tikkurila ja Itä-Vantaa) 
etunimi.sukunimi@vantaa.f 

Kansikuva: Kielotie 4-6, 
2017 rakennettu piha alkaa 
näyttämään vihertehokkaalta. 
Tikkurila. 

Esimerkki pihasuunnitelmasta vihertehokkuuden laskentaan. Tarkistusta varten toimitetaan myös 
dwg-tiedosto, jonka ohjeistus löytyy Vantaan iWater laskurin Ohjeet-välilehdeltä. 
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VIHERTEHOKKUUSLASKURIN ELEMENTIT 
• Elementit-välilehti sisältää viisi elementtiryhmää, joissa on yhteensä 36 elementtiä vihertehokkuuden 

saavuttamiseksi. Tärkeimmät elementit esitellään sivulta 5 alkaen.  Alla ote excel-laskurin Elementit-väli-
lehdeltä. 

• Elementit on painotettu viherkertoimilla (elementit-välilehti, painotus-sarake) maisema-arvon, ekologi-
suuden, toiminnallisuuden, kunnossapitomäärän ja hulevesien hallinnan suhteen. 

• Painotukset ovat Vantaan kaupungin eri yksiköiden asiantuntioiden arvioiden keskiarvo. 

• Laskurin Elementit-välilehdelle syötetään kunkin pihasuunnitelmassa olevan elementin pinta-ala tai 
kpl-määrä, jotka laskuri kertoo viherkertoimella. Saatu pinta-ala on ns. painotettu pinta-ala. 

• Lisäksi käyttämällä vihreän bonuselementtiryhmän kaikkia elementtejä, saa lisäpisteitä (näkyvät rivillä  37). 

• Hulevesien hallinnan määrä syötetään vasta loppuvaiheessa, koska määrä muodostuu valituista elemen-
teistä, niiden valumakertoimien perusteella. 

4 

• Saavutettu vihertehokkuus näkyy 
Elementit-välilehdellä ja Tuloskortti-
välilehdellä vasemmalla.   

• Tuloskortti-välilehdellä näkyy lisäksi 
pihasuunnitelmassa käytetyt ele-
menttiryhmät, niiden osuus paino-
tetusta kokonaispinta-alasta ja eri 
osa-alueiden painoarvo vihertehok-
kuudessa. 

• Lisäksi tuloskortilla on nähtävissä 
viivytettävä hulevesimäärä ja kes-
kimääräinen valumakerroin tarkas-
telualueella. 

• Pihasuunnitelma liitetään laskelman 
tuloskorttiin, ja kaavoittaja liittää tu-
loskortin kaavaselostukseen. 

• Rakennuslupavaiheessa esitetään 
sen hetkinen vihertehokkuuslaskelma 
ja pihasuunnitelma.  



 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Täysikasvuisena suuren koon saavuttavilla puilla on erittäin suuri merkitys useasta syystä. Hakunila.  

Säilytettävät elementit: puut, kalliot ja 
purouomat sekä luonnontilainen 
pohjakasvillisuus 
Täysikasvuisena suuren koon saavuttavilla puilla on 
erittäin suuri merkitys: 

• maisemassa suuren kokonsa ansiosta 

• hulevesien hallinnalle juuriston sitoman maave-
den ja latvuston varastoiman sadeveden ansiosta 

• hiilensidonnalle ja -varastoinnille pitkäikäisyy-
den ja suuren biomassan ansiosta 

• pienilmaston tasaamiselle ja puhdistamiselle 

• tärkeänä luontotyyppinä 

• näkösuojan antajana ja muun kasvillisuuden 
kanssa melun häiritsevyyyttä vähentävänä, sa-
malla lisäten hyvinvointia ja viihtyvyyttä 

Syväjuuriset puut (esim. mänty ja tammi) selviävät 
paremmin kasvuolosuhteiden muutoksista kuin pin-
tajuuriset puut (esim. kuusi ja koivu), jotka usein rän-
sistyvät olosuhteiden muuttuessa. 

Hyväkuntoisen puun säilyttämisessä ei ole turval-
lisuusriskejä, mikäli puun juuristolle jätetään maan 
alla tilaa vähintään latvuksen leveyden verran, ja 

että puun juuriston ja rungon suojauksesta huoleh-
ditaan tonttien ja katujen rakennusvaiheessa. (Kts. 
Infra RYL Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet) 

Vantaalla kartoitetaan tonttien pitkäikäisiä, ter-
veitä ja elinvoimaisia arvopuita. Kartoitetut puut 
viedään kartta.vantaa.f -karttapalveluun (luonto ja 
ympäristö - arvokkaat luontokohteet - arvopuut). 
Kartoitus on jatkuvaa. Kaavoituksen yhteydessä 
konsulteille annetaan tiedot säilytettävistä puista ja 
alueista. 

Kallio on uusiutumaton luonnonvara ja erityisen 
tärkeä elinympäristö. Lisäksi kallion maisema-arvo 
on huomattava, ja sitä ei voi keinotekoisesti jäljitellä. 
Se ei myöskään juuri vaadi kunnossapitoa. 

Purouomat ovat ekologisesti ja maisemalliseti 
tärkeitä elinympäristöjä ja antavat mahdollisuuden 
virkistäytymiseen. Purot toimivat myös hulevesien 
johtamisreitteinä, viivytyksen jatkeena. 

Luonnontilaisella niityllä on merkitystä ravinnonläh-
teenä, elinympäristönä ja suojapaikkana pieneläi-
mille sekä  pölyttäjille että kokonaisille ekosystee-
meille. Niityt lisäävät luonnon monimuotoisuutta. 
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Kasvillisuuskatot ja kattopuutarhat 
Kasvillisuuskatolla tarkoitetaan kattoa, joka on peitetty elävällä kasvillisuudella. 

Mitä? 

Ohutrakenteisten kasvillisuuskattojen, kuten 
maksaruohokattojen, niitty-ketokattojen ja heinäkat-
tojen kasvualustan paksuudet vaihtelevat 6 cm:stä 
30 cm:iin. Niiden kasveja ovat maksaruohot, sam-
malet, pienet sipulikukat, niitty-, keto- ja heinäkasvit. 
Hoitotarve on sama kuin muillakin katoilla, poiste-
taan rikkaruohot ja roskat 1-2 kertaa vuodessa. 
Lannoitteita ei tarvita, kun kasvualusta ja kasvit on 
valittu oikein. 

Vantaan Ikanon kauppakeskuksen 2014 
rakennettu kasvillisuuskatto. Hakunila. 

Kansipiha, jonka alla on pysäköintiä tai muuta 
käyttötarkoituksen mukaista tilaa, rinnastetaan ra-
kenteeltaan kattopuutarhaan. Kansipihan elementit 
lasketaan kuitenkin vihertehokkuuslaskelmassa ele-
menttikohtaisesti, kuten maanvaraisen pihan ele-
mentit. 

Kattopuutarhojen kasvualustan paksuus on 20-
100 cm, riippuen kasvilajeista. Kattopuutarhojen 
kasvillisuus ja hoito vastaavat maanvaraista puutar-
haa. Vihertehokkuuslaskennassa laskuriin laitetaan 
kattopuutarhasta se neliömäärä, joka siellä on kas-
villisuutta.  

Vihreistä vihrein -kattopuutarha. Jätkäsaari. 

Pysäköintihallin kansipiha ja maanvarainen piha yhdistyvät saumattomasti. Kivistö. 
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Miksi? 
• Vantaan kaupungin tavoitteena on, että kasvil-

lisuuskattoja käytetään uusissa ja tiivistyvissä 
kaupunkikeskuksissa ja erityisesti kaikilla alu-
eilla, joissa kasvullista ja vettä läpäisevää maan-
pintaa on vähän. (Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta 1/2014) Vantaan kasvillisuuskattolinjaus 
valmistuu 2021. 

Kasvillisuuskatot ja kattopuutarhat 

• ovat osa kaupunkien vihreää infrastruktuuria, 
ja niitä voidaan hyödyntää oleskeluun ja kau-
punkiviljelyyn. Esteettistä viihtyvyyttä lisää vi-
herkattojen näkyminen ikkunoista tai maanta-
sosta. 

• vähentävät syntyvien kattovesien määrää vuo-
sitasolla noin puolet ja tasaavat hulevesien 
virtaamapiikkejä, jotka aiheuttavat purkurei-
teillä ja vesistöissä tulvimista ja eroosiota. 

• pidentävät katon elinikää suojaamalla kattoa 
UV-säteilyltä ja lämpötilan vaihteluilta. 

• vaimentavat ympäristön melua vähentämällä 
äänen heiastuvuutta. Rakennuksen sisällä ne 
vaimentavat myös lentomelua toimimalla katol-
la eristeen tavoin.  

• tasaavat lämpötiloja rakennuksissa, ja vähen-
tävät siten lämmityksen ja ilmastoinnin tarvetta 
sekä niiden energiankulutusta. Tavallista kattoa 
suuremmat perustamiskustannukset tulevat 
tätä kautta takaisin. 

• tasaavat lämpötilan vaihteluja kaupunkiym-
päristössä ja parantavat kaupunki-ilman laa-
tua sitomalla pienhiukkasia eli epäpuhtauksia 
kasvualustaan. 

• lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja ekologi-
sia yhteyksiä tuulen mukana leviäville lajeille, 
tukien myös pölyttäjien, lintujen ja perhosten 
elinmahdollisuuksia. 

Niittyä ja lahopuuta katolla. Jätkäsaari. 

Jyrkkä maksaruohokatto. Kivistö. 

Miten? 
Paras lopputulos syntyy, kun heti hankkeen alussa 
suunnitteluryhmässä on arkkitehti, viheralan-, ra-
kenne- ja talotekniikan suunnittelia. 

2/2016 julkaistussa Rakennustieto Oy:n Viherkatot ja 
katto- ja kansipuutarhat RT-korteissa 85-11203, 85-
11204 ja 85-11205 käsitellään niiden rakentamisen 
periaatteita, kasvualustaa, kasvillisuutta ja hoito-
suosituksia. 

Lisätiedot 
Taina Suonio, kasvillisuuskatto-asiantuntia, 
ympäristöbiologi, Kadut ja puistot 
etunimi.sukunimi@vantaa.f 

Asuntojen ikkunoista näkyvä  piharakennuksen 
kasvillisuuskatto. Martinlaakso. 
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Hulevesien hallinta 

Hulevesipainanteen 
voi sioittaa myös 
leikkipaikan 
läheisyyteen, jos 
alue aidataan. 
Martinlaakso. 

Monipuolisella 
kasvillisuudella 
ja kivillä verhoiltu 
hulevesipainanne 
asuntojen 
terassin edustalla. 
Kuninkaantammi. 

Mitä?     
Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalta, 
rakennuksen katoilta tai muilta vastaavilta pinnoilta 
muodostuvaa sade- ja sulamisvettä. 

Miksi? 
Hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan tavoitteena 
on taata turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, vaik-
ka kaupunkirakenne tiivistyy ja ilmastonmuutoksen 
johdosta sateet lisääntyvät. Lisäksi hulevesien pai-
kallisella hallinnalla mahdollistetaan veden laadun 
parantaminen ennen vesistöön johtamista. Ensi-
siaisesti pyrkimyksenä on hallita hulevesiä maan-
päällisissä rakenteissa, kuten sadepuutarhoissa 
tai hulevesipainanteissa, joissa kasvillisuus omalta 
osaltaan hyödyntää, puhdistaa ja haihduttaa hu-
levesiä. 

Mikäli maanpäälliset hulevesiratkaisut eivät tule 
kyseeseen tilan puutteen tai maanpinnan korko-
jen vuoksi, voidaan vedet kerätä myös maan alle 
sioitettaviin hulevesirakenteisiin, kuten säiliöihin tai 
hulevesikasetteihin. Tällöin menetetään kuitenkin 
mahdollisuudet veden tuottamiin virkistyksellisiin ja 
ekologisiin hyötyihin. 

Miten? 
Hulevesien hallinta muodostuu kiinteistökohtaisista 
imeytys- ja viivytysjärjestelmistä, jotka kytketään 
yleisten alueiden hulevesiärjestelmiin. 
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Kasvillisuuspintainen viivytyspainanne vihertehokkaalla pihalla. Kivistö. 

Vantaan hulevesiohjelman (2009) 
mukainen prioriteettiärjestys 

• Ensisiaisesti hulevedet käsitellään ja hyödyn-
netään syntypaikallaan: hulevesien käyttö ja 
maahan imeyttäminen. 

• Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suo-
dattamalla ja hidastavalla järjestelmällä: suo-
dattaminen ja/tai viivyttäminen maan alla ja 
maan pinnalla. 

• Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hu-
levesiviemärissä yleisillä alueilla siaitseville 
hidastus- ja viivytysalueille ennen vesistöön 
johtamista. 

• Hulevedet johdetaan viemärissä suoraan vasta-
anottavaan vesistöön (kompensaatio): erillinen 
sopimus kaupungin kanssa, elinkaarikustan-
nukset veloitetaan tontinomistajalta. 

Hulevesien hallinnan toimintamalli (2014) 

• Hulevesien hallintasuunnitelma laaditaan kaa-
vatyön yhteydessä ja hyväksytään osana 
kaavaa. Suunnitelma tulee laatia maisema-, 
geo- ja lvi-suunnittelian yhteistyönä. 

• Rakennuslupavaiheen hulevesisuunnitelman 
tarkistaa vesihuollon yleissuunnittelu, ja lopulli-
sen luvan hyväksyy rakennusvalvonta. 

• Myös rakennustyömaalla 
on järjestettävä hulevesien 
hallinta siten, että tontilta 
ei pääse kulkeutumaan ve-
sistöön kiintoainesta tai 
haitta-aineita. (RT-9811230) 
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Viheralueelle rakennettu 
asuinalueen viivytyspainanne 
ja asukkaiden viljelypalstat 
muodostavat hienon 
kokonaisuuden. Tuusula. 



Hulevesien hallintamenetelmiä 

A. Imeytys 

• sadepuutarhat, kosteikot, imeytyskaivannot ja 
painanteet 

• läpäisevät pinnat: sora, kivet ja kasvillisuus-
alueet 

• hulevesikasetit 

B. Viivytys 

• puoliläpäisevät pinnat: nurmikivet, reikäkivet, 
kennosora, kivituhka, kumirouhe, avoin asfaltti 

• sadepuutarhat, kosteikot, viivytysaltaat ja 
-painanteet 

• kasvillisuuskatot 

• maanalaiset säiliöt ja hulevesikasetit 

C. Poisjohtaminen 

• avo-ojat, painanteet, rakennetut kanavat, 
kourut  

• hulevesiviemärit 

• tulvareitit 

Viivytyspainanteen  poikkileikkaus 

 

  

 

      

 

  

 

 

  

 

 

Moderni kivipesä ja kourut pihan oleskelu-
katoksen yhteydessä. Kivistö. 

Luonnontilaiseen ympäristöön sopiva hulevesien 
viivytysratkaisu. Kuninkaantammi. 

Korttelin yhteinen viivytyspainanne rajaa 
oleskelualuetta puoliläpäisevästä käytävästä. 
Kivistö. 
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ARKKITEHDIT 
SOINI & HORTO 
Maia Gulin 

Kasvillisuuden, 
hulevesien hallinta-
rakenteiden ja 
pysäköinnin 
yhteensovittaminen 
on onnistunut. 
Mondo, Aviapolis. 

 

 

 
 

 
 

  
  

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Suunnittelussa huomioitavia asioita 
• Valuma-alueen erikoispiirteet ja  vastaanotta-

van vesistön tila 
• Alueen maaperätiedot ja topografa 

• Hulevesien määrä ja laatu 
• Tulva-alueet ja suojeltavat tulvaherkät kohteet 

Tavoite: Tonteilta poistuva hulevesien virtaama-
huippu vastaa luonnontilaista virtaamaa mitoitus-
sadetilanteessa. Siksi hulevesien laskelmassa vertai-
lukohtana on luonnontila, vaikka alueella olisi nyky-
tilanteessa rakennettua pintaa - nykytilanteen 
parantaminen jo rakennetuilla alueilla.  

1. Hulevesien hallintarakenteet tulee mitoittaa 10 
minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 
l/s/ha. Tämä vastaa 10 mm sadetta. Tontilta saa 
poistua perusmitoitustilanteessa saman suurui-
nen virtaama kuin sieltä poistuisi luonnontilassa. 

2. Tonttien tasaus tulee suunnitella siten, että tulva-
tilanteessa vesi voi kertyä oleskelu- ja pysäköin-
tialueille hetkellisesti. Alueet on suunniteltava 
siten, että hulevesi ei vahingoita rakennuksia tai 
valu naapurin tontille. Tontilta poistuvan virtaa-
man suuruus on sama kuin perusmitoituksessa. 

Tätä suurempi sade voi poistua tontilta tulvareittiä 
pitkin. Tulvareitin mitoitus tehdään 50 mm sateen 
mukaan. Tulvareitti tontilta tulee suunnitella yleisille 
alueille, kuten kaduille tai puistoihin. 

Tontilla toteutettavan hulevesien hallinnan jäl-
keen vedet ohjataan joko yleiseen hulevesiviemäri-
verkostoon tai avo-ojiin, mikäli hulevesiviemäri-
verkostoa ei alueelle ole rakennettu. 

Runsaasti liikennöidyillä alueilla ja erityiskohteis-
sa, joissa toiminnot saattavat erityisesti heikentää 
huleveden laatua, saatetaan tarvita varsinaisten 
hulevesien hallintarakenteiden lisäksi esimerkiksi 
hiekan- ja öljynerottimia, joilla alkuhuuhtouman 
suurimpia saastepitoisuuksia estetään kulkeutu-
masta vastaanottaviin vesistöihin. 

Lisätiedot 
Vesihuollon yleissuunittelu: 
Antti Auvinen, Harri Keinänen, Paula Luomala 
etunimi.sukunimi@vantaa.f 

Vantaan kaupungin hulevesiohjelma (2009): 
www.vantaa.f/instancedata/prime_product_ 
julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstruc-
ture/124676_Hulevesiohjelma_nettiin.pdf 

Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimin-
tamalli (2014): www.vantaa.f/instancedata/ 
prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/ 
vantaawwwstructure/120411_Hulevesien_ 
hallinnan_toimintamalli.pdf 
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Luonnon monimuotoisuutta viherkatolla. Lahti.    
Vasemmalla hyönteishotelli. Tuusula. 

Esitteen työryhmä 
Elina Ekroos, maisema-arkkitehti, yleiskaavoitus 
Eeva Eitsi, maisema-arkkitehti, yleiskaavoitus 
Eia Hasu, maisema-arkkitehti, asemakaavoitus/Kivistö 
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