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Johdanto
Helsinki on alkanut edellyttämään asemakaavoituksessa viherkertoimen käyttöä. Viherkerroin
kertoo, kuinka paljon kasvillisuutta ja vettä viivyttäviä ratkaisuja tulee olla suhteessa tontin pintaalaan. Korttelissa on monta keinoa saavuttaa kaavassa annettu viherkertoimen tavoitetaso. Viherkerrointa kasvattavat säilytettävän ja istutettavan kasvillisuuden lisäksi läpäisevät pintamateriaalit sekä erilaiset sade- ja sulamisvesien käsittelyn ratkaisut kuten viherkatot, sadepuutarhat tai
viivytysaltaat.
Kasvillisuudesta on paljon hyötyä tiivistyvässä kaupungissa; hulevesitulvien vähentämisen lisäksi se sitoo hiilidioksidia, parantaa ilmanlaatua, lisää kaupunkilaisten viihtyisyyttä sekä viilentää rakennetun ympäristön lämpösaarekkeita, jotka johtuvat kesäisin kaupungin rakenteisiin kertyvän auringon säteilyn vapautumisesta lämpönä. Hulevedet ovat maan pinnoilta, rakennusten
katoilta tai muilta rakennetuilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä.
Työkalu on suunnattu kaavoittajien lisäksi maisema-arkkitehtien ja pihasuunnittelijoiden käyttöön. Mikäli asemakaavassa edellytetään viherkertoimen käyttöä, tulee rakennuslupahakemukseen liittää viherkerrointyökalun tuloskortti.
Helsingin viherkerroinmenetelmä on laadittu vuonna 2014 osana EU-rahoitteisen Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) –työkaluja suunnitteluun hanketta. Työkalua on kehitetty vuonna 2017
EU-rahoitteisessa iWater-hankkeessa. Sitä päivitettiin aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi, hulevesien hallinnalle on annettu päivityksessä aiempaa suurempi painoarvo ja erilaiset hulevesiratkaisut on kuvattu siinä selkeästi.
Käyttöohjeen on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä erikoissuunnittelija, DI Eric Wehner
ja sen on tarkistanut maisema-arkkitehti, MARK Eeva Eitsi.
Työkalun voi ladata Helsingin kaupungin internet-sivuilta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminenja-ymparisto/rakentaminen/ennakkotietoa-rakentamiseen/lomakkeet-ja-sahkoinen-asiointi/rakennusvalvonta-lomakkeet.
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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” (englanniksi "Enable Content"), kuva 1. Lisäksi taulukko sisältää suojattuja vaaleanharmaita soluja ja alueita, joiden muokkaaminen ei ole mahdollista.
Muutosta yrittäessä ilmestyy automaattisesti viesti, joka ilmoittaa, että muutosta ei voi tehdä ilman sanasanaa. kts. kuva 2.

Kuva 1. Makrojen käyttöönottamiseksi “Ota tämä sisältö käyttöön” (Enable Content).

Kuva 2. Tietyt solut on lukittu, eikä niiden sisältöä pääse muuttamaan.

2. Työkalun käyttö ja rakenne
Työkalu sisältää viisi välilehteä – Ohjeet, Rajaukset, Viherkerroin, Tulokset ja iWater -esimerkit.
Välilehdeltä toiselle on suositeltavaa siirtyä valintanappien kautta, mutta välilehden vaihtaminen
on mahdollista myös hiirellä klikkaamalla.
Ohjeet -välilehti sisältää tärkeää tietoa taulukon käytöstä ja sen sisällön sekä käsitteiden kuvailua. Erityisesti uusien käyttäjien kannattaa aloittaa työkalun käyttöä lukemalla ohjeet. Uudella viidennellä välilehdellä kuvaillaan hulevesielementit tarkemmin.
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3. Kolmivaiheinen viherkerroinlaskenta
3.1 Ensimmäinen vaihe: rajaukset
Laskenta aloitetaan täyttämällä tiedot tontin ominaispiirteistä ja rajoituksista Rajaukset-välilehdellä. Ensin täytetään oikealla puolella olevat tyhjät (valkoiset) kentät (kts. kuva 3 ja aluerajaus
a), joissa kysytään kortteli- ja tonttinumeroa, tontin pinta-alaa (m²), rakennusten peittopinta-alaa
(m²) ja kerrosalaa (k-m²). Pinta-alatiedot ovat oleellisia lähtötietoja taulukon toiminnan kannalta.
Rajaukset -välilehden rakennetta ja määriteltäviä elementtejä on muutettu edelliseen versioon
verrattuna. Lisäksi minimitaso on poistettu.
Rajaukset sivun vasemman puoliseen taulukkoon (b) täytetään seuraavat tiedot:
1. Maankäyttö: tämä valinta vaikuttaa suoraan tavoitetasoon. Päivitetyssä versiossa tavoitetaso Asuinalueilla on 0,9, Palvelujen ja toimistorakentamisen alueilla 0,8, Kaupan ja liikerakentamisen alueilla 0,7 ja Teollisuustoimintojen ja logistiikan alueilla 0,5. Jos maankäyttö on
monikäyttöä (esim. asumista ja liikerakentamista), valitaan tavoitetaso sen mukaan, mitä
maankäyttöä on tontilla tai korttelissa eniten.
2. Pihatyyppi: Jos kansipihaa on tontilla yli 50 %, työkalu suosittelee lisäämään viherkattopintaalaa merkittävästi. Suositus viherkaton käytölle annetaan, koska kansipiha rajoittaa merkittävästi muiden hulevesiratkaisujen käyttöä.
3. Viemäriverkosto: Jos tontilla ei ole mahdollisuutta liittyä erillisviemäröintiin, taulukko muistuttaa vähintään yhden merkittävän viivyttävän hulevesiratkaisun lisäämisestä.
4. Ympäröivät alueet: Jos tontin lähellä, vähintään 50 m etäisyydellä, on luonnonsuojelualuetta/vesistöä/viherkäytävää, tulee asia ottaa huomioon suunnittelussa, esim. säilyttämällä
nykyistä kasvillisuutta tai istuttamalla uutta, joka tukee liittymistä luonnonsuojelualueeseen/vesistöön/viherkäytävään.
5. Maaperä/pohjavesi: Tämä valinta vaikuttaa tavoitetasoon. Mikäli esimerkiksi pohjaveden
pinta tai läpäisemätön pinta, kuten kallio tai savi, ovat hyvin pinnassa, on hulevesien imeytys- ja viivytysratkaisujen käyttö rajoitettua. Esimerkiksi avokalliolle ei ole mahdollista istuttaa
puita. Tämä valinta laskee viherkertoimen tavoitetasoa 0,2:lla.
6. Hulevesiratkaisut: Nämä valinnat vaikuttavat suoraan tontin hulevesien viivytystarpeeseen.
Hulevesiratkaisuille arvioidaan keskimääräinen syvyys. Tämän ja Viherkerroin -välilehdellä
määritellyn pinta-alan avulla taulukko laskee viivytyskapasiteetin. Hulevesiratkaisun keskimääräinen syvyys vaihtelee sen mukaan, mikä on luiskan jyrkkyys. Lisäohjeita keskimääräisen syvyyden laskemiseen löytyy välilehden alaosasta. Biosuodatusrakenteen suositeltava
maksimiviivytyskorkeus on noin 30 - 40 cm.
Taulukkoon voidaan valita myös prosentuaalinen osuus mahdollisesta hulevesien viivytyksestä
lähialueella (tai hulevesiviemäriin johtamisesta).
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Kuva 3. Rajaukset -välilehti. Oikealla taulukossa(aluerajaus a), on perustiedot ja vasemmalla (aluerajaus b) on Rajaukset.
Kun perustiedot ja rajaukset on täytetty, taulukko määrittää tavoitetason. ”Seuraava” -valintanapin tai näkymän alareunan välilehti-kuvakkeen kautta voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen
Viherkerroin -välilehdelle.

3.2 Toinen vaihe: viherkerroin -laskenta
3.2.1 Viherkerroin -välilehden laskenta
Viherkerroin -välilehden elementit kuuluvat viiteen ryhmään: Säilytettävä kasvillisuus ja maaperä,
Istutettava/kylvettävä kasvillisuus, Pinnoitteet, Hulevesien hallintarakenteet ja Bonus-elementit
(kts. Kuva 4. rajaus a). Edelliseen viherkerroin-versioon verrattuna taulukon rakennetta on hieman muutettu. Joitakin elementtejä on lisätty, toisia siirretty ja joitakin Bonus-elementtejä on
poistettu tai yhdistetty. Esimerkiksi viherkatot on siirretty Hulevesien hallintarakenteisiin, vaikka
niillä ei saavuteta viivytystilavuutta, ne pienentävät kuitenkin hulevesien määrää tontilla valumakertoimen kautta.
Jos mahdollista, tulee jokaisesta elementtiryhmästä, paitsi Bonus-elementeistä, valita vähintään
yksi elementti. Elementtien määrien täytössä tulee ottaa huomioon yksiköt (pinta-ala, lukumäärä
tai tilavuus).
Valintojen perusteella taulukko laskee painotetut pinta-alat, niiden yhteenlasketun summan ja
saavutetun tavoitetason. Nämä näkyvät Viherkerroin -välilehden vasemmassa yläreunassa olevassa taulukossa (rajaus b).
Päivitetyssä työkalussa taulukko laskee tontin valumakertoimen keskiarvon valittujen elementtien perusteella (rajaus c). Jäljelle jäävä pinta-ala lasketaan valumakertoimella 1.
Eri elementtien valumakertoimet on määritelty erilaisista lähteistä. Yleisimpien maankäyttötyyppien valumakertoimia löytyy eri julkaisujen taulukoista. Joitakin tietoja on sovellettu, mm. puoliläpäisevän pinnan valumakertoimen kohdalla. Valumakertoimet ovat arvioita. Viherkattojen tyypit,
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kasvualustapaksuudet sekä erilaisten viherkattotyyppien valumakertoimet on otettu viherkattoihin ja kattopuutarhoihin liittyvistä ohjeista (RT-kortit, Rakennustieto).
Valumakertoimet ovat lisäksi riippuvaisia sadetapahtuman kestosta, joka vaikuttaa sademäärään
ja intensiteettiin. Valumakertoimiin vaikuttaa myös maaperän koostumus ja sen läpäisevyys. Viherkerroin ei korvaa hulevesiasiantuntijan hulevesiselvitystä ja hulevesisuunnitelmaa, vaan antaa suuntaviivoja hulevesien hallinnan tarpeille ja mahdollisuuksille.
Taulukko laskee automaattisesti tontilla tarvittavan hulevesien viivytysmäärän (rajaus e) perustuen sadantaan (rajaus d) ja keskimääräiseen valumakertoimeen. Sadannan määrää voi muuttaa tonttia tai aluetta koskevan hulevesienhallinnan lähtötietojen (esim. hulevesiselvitys) tai kaavamääräysten mukaiseksi. Hulevesimäärä perustuu sademäärään (Sadanta). Tavallinen tontin
mitoitussade hulevesien viivyttämiseksi on 10min kerran viidessä vuodessa sadetapahtuma ja
sen sademäärä on noin 150 l/s*ha eli ~10mm. Tilastollisten tutkimusten mukaan Suomessa noin
85-90 % sadetapahtumien sademäärästä on 10mm tai vähemmän. Hulevesimäärä on laskettu
seuraavasti: Tontin pinta-ala * tontin keskimääräinen valumakerroin * sademäärä.
Joissakin tapauksissa, kuten historiallisissa tai tiiviisti rakennettavissa kaupunginosissa voi olla
vaikea saavuttaa 10mm:n sadetapahtumien aiheuttamaa viivytystarvetta, jolloin on mahdollista
valita pienempi arvo, esim. 5 mm.

Kuva 4. Viherkerroin laskenta -välilehti
Viherkerroin sivulta pääsee tutustumaan linkkien avulla hulevesienhallintarakenteiden esimerkkeihin (iWater Toolsheet, Aalto yliopisto). Viherkerroin -välilehdellä voi merkitä ja muokata ainoastaan pinta-aloja tai lukumääriä. Poikkeuksena on Vettä läpäisemätön pinta, jonka taulukko laskee automaattisesti. Lukumäärät voi tyhjentää tarvittaessa ”Tyhjennä”-napin avulla.
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Taulukon tietojen täytön jälkeen suositellaan ”Seuraava”-napin painamista, jolloin ohjelma varmistaa, että tietyt reunaehdot täyttyvät. Jos päivitystarvetta ei ole, työkalu siirtyy ”Tulokset” -sivulle.

3.2.2 Lisätietoa: painotukset ja perustelut
Viherkerroin -välilehdeltä voi painaa “Lisätietoa” -nappia, jolloin pääsee Lisätietoa -välilehdelle
(Kuva 5.), jossa kuvataan lyhyesti elementtejä ja niiden merkitystä eri kategorioille. Kategorioita
ovat Ekologisuus, Toiminnallisuus, Maisema-arvo, Kunnossapito ja uutena Hulevesi. Elementtien painotukset suhteessa kategorioihin ja painotetut keskiarvot löytyvät Lisätietoa -välilehdeltä.
Yleiset painotukset aiemmille vuoden 2014 version kategorioille (kts. Helsingin viherkerroinmenetelmä, loppuraportti 2014) määriteltiin haastattelujen ja asiantuntijakyselyiden perusteella.
Vastaajat edustivat erilaisia ryhmiä, kuten maankäytönsuunnittelijoita (kaavoittajat), maisemaarkkitehtejä, rakennusvalvontaa, ympäristöasiantuntijoita, kunnossapidon suunnittelijoita ja rakennuttajia. Nämä painotukset on säilytetty.
Hulevesikategorian yleisen painotuksen määrittely oli haastavaa, koska se sisältyi aiemmassa
versiossa osana Ekologisuus -kategoriaan. Ohjausryhmätyöskentelyssä arvioitiin Hulevesiosuuden merkitys suhteessa Ekologisuus -kategorian yleiseen painotukseen (1,59) ja mallipihatestausten (Kuninkaantammen mallipihan määreillä ja erilaisilla painotuksilla) tarkennettiin Hulevesi
-kategorian yleistä painotusta. Lopullinen painotus on 1,25. Lisätietoa sivulle Ekologisuus -kategorian elementtikohtaisiin tietoihin on jätetty osa hulevesiin liittyvistä teksteistä, etenkin sellaisia
tekstiosuuksia, joilla on vaikutusta esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen.
Hulevesi -kategoriassa jokaiselle elementille on kuvailtu merkitys hulevesien hallinnalle ja annettu painotus. Näitä testattiin ja tarkennettiin mallipihojen testausten avulla. Lisäksi päivitettyä
työkalua testattiin työpajoissa.
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Kuva 5. Lisätietoa -välilehti sisältää tietoja kategorioista, elementeistä ja niiden painotuksissa.
Painotuksia ei voi muuttaa. Painamalla ”Takaisin” -nappia pääsee Viherkerroin -välilehdelle.

3.3 Kolmas vaihe: tulokset
Tulokset -välilehdellä (kts. kuva 6.) on yhteenveto laskennasta. Se on mahdollista tulostaa A4koossa. Tuloskortilla on tiedot numeerisena, kuten saavutettu viherkerroin ja tavoitetaso sekä
käytetyt elementtityypit. Lisäksi laskentatietoa on havainnollistettu graafisesti.
Päivitetyssä versiossa on tiedot hulevesimääristä sinisessä taulukossa. Ylimmäinen luku kertoo
arvioidun hulevesien määrän (a) tontilla, joka tulisi viivyttää. Valumakerroin kohdassa on keskiarvo tontin valumakertoimesta (b) ja taulukossa alimpana on tieto läpäisemättömän pinnan
osuudesta tontilla (c). Riippuen siitä, voidaanko osa tontin hulevesistä ohjata tontin ulkopuolelle,
tontille arvioidusta hulevesien määrästä vähennetään prosenttiosuus, joka on arvioitu ”Rajaukset” -sivulle. Lopullinen viivytystilavuustarve tontilla on osoitettu taulukon keskivaiheilla (d). Taulukossa on myös tieto esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuudesta (e) ja kuinka paljon jää
viivyttämättä (f). Tavoitteena on, että mahdollisimman paljon hulevesistä pystyttäisiin viivyttämään tontilla.
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Kuva 6. Tulokset -välilehti
Jos viherkertoimen tavoitetasoa ei saavuteta, taulukko varoittaa asiasta (g). Samoin, jos tietyt
elementit puuttuvat (h), taulukko antaa ilmoituksen. Valinnoista ja elementeistä riippuen taulukon
sisäinen tarkistus listaa mahdolliset suunnittelussa huomioon otettavat kommentit (i).
Tulostettaessa Tulokset -välilehteä tulee varmistaa sen skaalaus (Scaling) ja tulostettava alue
(Print Area) Excelin asetuksista (Print and Page Setup), kuva 7. Taulukko tulee skaalata ”Fit to
Page” leveys (wide) ja korkeus (tall) ja tulostusalue, ”Print area”, tulee asettaa A1:146.
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Kuva 7. Tulostuskortin asemointi ja tulostus.
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