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This thesis examines how Nature Based Solutions can enhance sustainable urbanization and develop cli-
mate change adaptation. Densification, loss of biodiversity and climate change have already created a 
challenge for cities and will continue doing so. Nature Based Solutions try to respond to these challenges.

This dissertation focuses on existing downtown courtyards. The study area is in Western Pasila. The objecti-
ve of this dissertation is to study the importance of these courtyards, along with possibilities and impacts of 
Nature Based Solutions in stormwater management, biodiversity, and well-being.
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a scenario approach with a GreenScenario program (model-based tool).
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sidered. In other words, the management tools used are not effective when existing courtyards are being 
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were low. However, it can be noted that for instance swales have a significant impact on stormwater quality 
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Kaupunkirakenteen tiivistyminen, luon-
non monimuotoisuuden heikkeneminen, 
ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat ilmiöt 
ovat haasteita, joihin kaupungit joutuvat 
nyt ja tulevaisuudessa vastaamaan. Kun 
esimerkiksi sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja 
sademäärät voimistuvat kuormittavat ne 
kaupunkien viemäriverkostoa ja voimis-
tavat kaupunkitulvia. Näihin ongelmiin on 
jo havahduttu. Helsinki on monien muiden 
kaupunkien tavoin laatinut strategioita ja 
ohjelmia, joilla turvallinen ja viihtyisä asu-
minen halutaan varmistaa myös tulevai-
suudessa.

Kaupungit ovat rakentuneet ja kasvaneet 
useiden eri vuosikymmenten aikana. Ny-
kyisellään vanha kaupunkirakenne ei 
aina vastaa kestävän kaupunkirakenteen 
ihanteita. Helsingin vanhat olemassa ole-
vat kantakaupunkikorttelit ovat sekavie-
märöintialueella sijaitsevia, suurimmaksi 
osaksi kovilla läpäisemättömillä pinnoil-
la päällystettyjä alueita, joissa viherpin-
ta-alaa on vähän. Jotta nykyinen rakenne 
saataisiin tulevaisuudessa kestävämmäksi 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaksi, on 
kehitettävä uusia tapoja ja työkaluja, jotka 
tukevat kestävän rakentamisen tavoitteita.

Ilmastonmuutos tuo haasteita hulevesien 
hallintaan, luonnon monimuotoisuuteen ja 
kaupunkien viihtyisyyteen. Olemassa ole-
valta kaupunkiympäristöltä edellytetään 
muutosta, jotta se pystyy sopeutumaan 
globaaleihin ilmiöihin. Viherrakenteen li-
sääminen ja luontopohjaiset ratkaisut ovat 
yksi osa kaupunkien sopeutumista ja kestä-
vämmän kaupunkirakenteen kehittämistä. 
Viherrakenteen lisääminen onkin yhtenä 
Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutu-
misen linjauksena sekä hule vesiohjelman 
hulevesien hallinnan menetel mänä. 

JOHDANTO

Luontopohjaiset ratkaisut

Luontopohjaisilla ratkaisuilla (natu-
re-based solution) tarkoitetaan luon-
toon nojautuvia tai siitä inspiroituvia 
ratkaisuja, jotka yrittävät vastata yh-
teiskunnallisiin haasteisiin ja ongelmiin. 
Luontopohjaiset ratkaisut tarjoavat 
usein monihyötyisiä ratkaisuja siten, 
että ne voivat samalla ehkäistä luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymistä, kun 
tekevät yhteiskunnista ilmaston muu-
toksen kestäviä. (Paloniemi 2019) Luon-
topohjaisina ratkaisuina voidaan näh-
dä erilaiset kaupunkien viherrakenteen 
ratkaisut, kuten esimerkiksi sadepuu-
tarhat, joilla pyritään vaikuttamaan hu-
levesien laatuun ja määrään ja samalla 
tuetaan luonnon monimuotoisuutta.

Luontopohjaiset ratkaisut ja korttelipihat

Kantakaupungin alueella kerrostalokort-
telit ja niiden piha-alueet muodostavat 
merkittävän osan kantakaupungin pinta-
alasta. Korttelialueet eivät nykyisin välttä-
mättä vastaa ilmastonmuutoksen tuomiin 
haasteisiin, eikä niitä ole rakennettu luon-
non monimuotoisuutta silmällä pitäen. 
Tämän vuoksi korttelipihat tarjoavat kiin-
nostavan mahdollisuuden tutkia, millaisia 
luontopohjaisia ratkaisuja niissä voi esiin-
tyä ja kuinka niiden potentiaalia voidaan 
kasvattaa.

Luontopohjaiset ratkaisut tarjoavat luon-
toon nojautuvia keinoja yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemiseksi. Luontopohjai-
set ratkaisut tuovat monia hyötyjä. Tässä 
työssä tarkastellaan erityisesti viihtyisyy-
teen, luonnon kokemiseen, luonnon mo-
nimuotoisuuteen ja hulevesien hallintaan 
liittyviä hyötyjä. Luontopohjaisten ratkai-
sujen linkittäminen olemassa oleviin kort-
telipihoihin yhdistää kaupunkirakenteen 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen rat-
kaisuihin ja kestävän kehitykseen.

Hulevedet

Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, 
rakennusten katoilta tai muilta vastaa-
vilta rakennetuilta pinnoilta muodos-
tuvia sade- tai sulamisvesiä (Helsingin 
kaupunki 2017).
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Työn pääasiallisena tavoitteena on tar-
kastella, miten luontopohjaisilla ratkai-
suilla voidaan vaikuttaa kantakaupungin 
kortteleiden luonnon monimuotoisuuteen, 
hulevesien hallintaan ja asukkaiden viih-
tyisyyteen ja luonnon kokemiseen. Lisäksi 
työssä on tavoitteena tarkastella luonto-
pohjaisten ratkaisujen kytkeytyneisyyttä 
olemassa olevaan viherverkostoon.

Tarkastelualueenani on osa Pasilan 
peruspiiriin kuuluvasta Länsi-Pasilan 
osa-alueesta. Länsi-Pasilan tarkaste-
lualue sijoittuu Helsingin kantakaupungin 
pohjoisosaan ja pääradan läheisyyteen. 
Tarkasteluun on rajattu Länsi-Pasilan yh-
tenäisten asuin- ja virastokortteleiden 
alue. Eteläpuolella se rajautuu Auroran 
sairaalan alueeseen sekä pohjoispuolella 
Radiokatuun. Ylen ja MTV:n kortteleiden 
alue on rajattu tarkastelusta pois. Diplo-
mityössä Länsi-Pasilalla tarkoitetaan kar-
tassa näkyvää aluerajausta (kuva 1). 

Alue rajautuu länsipuolelta Helsingin Kes-
kuspuistoon, joka on yksi Helsingin viher-
sormista eli laajoista yhtenäisistä vihera-
lueista. Itäpuolelle sijoittuu Keski-Pasilan 
alue, johon on tulossa lähivuosina paljon 
uutta rakentamista.

Diplomityön laajempana kehyksenä on 
Sitran tutkimuslaboratorio (Sitra Lab), 
jossa etsitään luonnosta ratkaisuja kau-
pungistumisen haasteisiin. Länsi-Pasila 
valikoitu tarkastelukohteeksi tämän perus-
teella. Sitra Labissa osallisina ovat Helsin-
gin kaupunki ja Ramboll Finland oy. Tutki-
muslaboratoriossa on tavoitteena pohtia 
laajemmin olemassa olevien korttelipiho-
jen merkitystä ilmastonmuutokseen so-
peutumisen kannalta sekä tutkia pihoja 
koskevia ohjauskeinoja. Tutkimuslabora-
toriota varten Helsingin kaupungin asun-
not oy (Heka) on tarjonnut tarkasteluun 
kaksi korttelipihaa, joihin tullaan tulevai-
suudessa toteuttamaan perusparannus. 
Tarkastelen näitä kahta kohdetta myös 

diplomityössä. Diplomityö on tehty omana 
erillisenä työnä. Diplomityön rajaus ja ky-
symyksenasettelu on laadittu itsenäisesti.

Diplomityössä Helsingin kantakaupungin 
kortteleita on tarkoitus tutkia kahdella ta-
solla: laajemman mittakaavan tarkaste-
lulla sekä tarkennettuna suunnitelmana. 
Laajemman tason tarkastelussa hyödyn-
netään skenaariotarkastelua, jossa vih-
reän infrastruktuurin ja luonnonmukaisen 
hulevesien hallinnan työkalut huomioi-
daan osana laajempaa verkostoa. Työn 
tavoitteena on tuottaa monistettavia ja 
skaalautuvia menetelmiä kantakaupungin 
viherrakenteen vahvistamiseen.

TYÖN TAVOITTEET JA RAJAUS

Kantakaupunki

Kantakaupungilla tarkoitetaan aluet-
ta, jossa eri toiminnot ovat vahvasti 
sekoittuneet luoden pohjan elävyydel-
le. Alkujaan kantakaupungilla on tar-
koitettu aluetta, joka kuului Helsinkiin 
ennen vuoden 1946 suurta alueliitosta. 
Yleiskaavatyössä kantakaupunki on kui-
tenkin ottanut lisäksi huomioon uudet 
kehittyvät alueet ja aluerajaus on laa-
jentunut entisestä. ( Jaskari ym. 2014:8)

Sekaviemäröinti

Sekaviemäröintiverkostossa sekä jä-
tevedet että hulevedet johdetaan sa-
massa viemärissä, eikä niitä ole eroteltu 
omiksi viemärijärjestelmiksi. Sekavie-
märöinti on Helsingissä käytössä kes-
kusta-alueella ja eräillä ennen 1960-lu-
kua rakennetuilla esikaupunkialueilla.

Laajempaan skenaariotarkasteluun ote-
taan mukaan useampia Länsi-Pasilan 
korttelialueita, ja sitä kautta tarkastellaan 
menetelmien monistettavuuden vaiku-
tuksia. Tarkastelu laaditaan Länsi-Pasi-
lan eteläosalle, joka rajautuu pohjoisessa 
Maistraatinporttiin ja Maistraatinpuistoon, 
etelässä Palkkatilankatuun ja Auroran sai-
raalan alueeseen, idässä Pasilankatuun 
ja lännessä Keskuspuistoon niin, että joi-
takin Keskuspuiston osia sisältyy tarkaste-

lualueeseen (kuva 1). 

Tarkempi ideasuunnitelma, jossa hyödyn-
netään skenaariotarkastelun tuloksia ja 
niiden optimointia, tehdään Hekan esi-
merkkikohteisiin. Suunnittelualue sijoit-
tuu Länsi-Pasilan eteläosaan. Suunnitte-
lualueeseen kuuluu Hekan korttelipihat 
osoitteissa Palkkatilankatu 1 ja Pasilanrai-
tio 4 sekä niiden väliin jäävä Palkkatilan-
torin alue (kuva 1).

Skenaariotarkastelun 
aluerajaus

Ideasuunnitelman-
suunnittelualue

Tarkasteltava Länsi-Pasilan 
alue

Palkkatilankatu 1

Pasilanraitio 4

Palkkatilantori

Kuva 1. Länsi-Pasilan tarkastelualue sijoittuu Helsinkiin, Keskuspuiston laidalle. Kartalle on merkitty diplomi-
työn aluerajaukset: Analyysissä tarkasteltava Länsi-Pasilan alue, skenaariotarkastelun alue ja ideasuunni-
telman suunnittelualue. (Paikkatietoaineisto: hallintorajat © Maanmittauslaitos 05/2020; kuntaraja, viher-
sormet, seutukartan aineistot © Helsingin kaupunki 01/2020 & 07/2020)

Keskuspuisto
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OSA IV - YHTEENVETO

OSA III - SKENAARIOTARKASTELU  
JA SUUNNITELMA

OSA II - KOHDEALUEEN
ANALYYSI JA

SUUNNITTELUTILANNE

OSA I - TEOREETTINEN
TARKASTELU

TYÖN RAKENNE JA MENETELMÄT

Työn koostuu neljästä osasta:

• Ensimmäiseen osaan on koottu teoriaa 
aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta ja 
kartoitettu työn kannalta keskeistä teo-
riakehystä: kerrostalopihoja ja niiden 
merkitystä kaupungeissa, pihoihin liit-
tyviä ohjauskeinoja sekä luontopohjai-
sia ratkaisuja ja niiden vaikutuksia ker-
rostalopihoille.

• Toisessa osassa on analysoitu kohde-
alueen nykytilaa ja maisemarakennet-
ta. Analyysin avulla on pyritty muodos-
tamaan kattava kuva kohdealueesta. 
Analyyseissä on käsitelty alueen maa- 
ja kallioperää, topografiaa, vedenva-
luntaa, kasvillisuutta ja viherrakennetta

• Kolmannessa osassa on analyysin ja 
teorian pohjalta laadittu alueelle sekä 
laajemman mittakaavan skenaario-
tarkastelu että tarkempi suunnitelma.

• Viimeiseen osaan on koottu johtopää-
tökset ja reflektio työprosessista.

Menetelminä työssä ovat olleet muun 
muassa kirjallisuuskatsaus, maastokäyn-
ti ja kohteiden valokuvaus, keskustelut 
asiantuntijoiden kanssa ja asukastyöpaja. 
Diplomityössä on Länsi-Pasilan nykytilaa 
analysoidessa hyödynnetty paikkatieto-
analyysejä. Lisäksi työn skenaariotarkas-
telussa on käytetty GreenScenario-työka-
lua.

Osana Sitra Labia järjestettiin asukastyö-
paja Pasilanratio 4:n ja Palkkatilankatu 1:n 
asukkaille. Asukkaiden ajatuksia ja toivei-
ta on pyritty huomioimaan myös osana 
diplomityötä. Työpaja toteutettiin virtu-
aalisesti Mural-alustalla ja siihen osallis-
tui Pasilanraitio 4:stä kolme asukasta. 
Palkkatilankatu 1:n kiinteistöstä ei päässyt 
osallistujia paikalle, joten huomiot keskit-
tyivät pääasiassa Pasilanraition pihan ke-

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen il-
miö, joka vaikuttaa koko maapallon ilmas-
toon. Ilmastonmuutoksen merkittävimmät 
vaikutukset liittyvät sään ääri-ilmiöihin 
kuten koviin tuuliin, rankkasateisiin, pitkiin 
hellejaksoihin ja kuivuuteen. Näiden ää-
ri-ilmiöiden yleistymiseen ja voimistumi-
seen on pyritty etukäteen varautumaan, 
ja ilmastonmuutokseen liittyen on laadit-
tu kansallisia ja kansainvälisiä sopimuk-
sia. Helsinki on laatinut ilmastonmuutok-
seen sopeutumisen linjaukset vuonna 2017 
(päivitetty vuonna 2018). Linjausten tavoit-
teena on tehdä Helsingistä ilmastokestä-
vä ja turvallinen kaupunki vuoteen 2050 
mennessä, ja näihin tavoitteisiin voidaan 
vaikuttaa muun muassa maankäytön ja 
rakentamisen suunnittelulla (Helsingin 
kaupunki 2019a:7-8). 

Linjauksissa on todettu, että ilmastonmuu-
tos vaikuttaa erityisesti sateiden lisäänty-
miseen, mikä tarkoittaa, että rakennetun 
ympäristön hulevesien hallinnassa tarvi-
taan kestäviä ja uusia kustannustehok-
kaita menetelmiä. Yhtenä varautumisen 
ohjauskeinona strategiassa on todettu, 
että ”Sekaviemäröidyllä alueella huleve-
sien eriyttämisen edistäminen ja tonteilla 
syntyvien hulevesien määrän vähentämi-
nen luonnonmukaisia ratkaisuja käyttäen” 
(Helsingin kaupunki 2019a:19.)

 

Luonnon monimuotoisuus ja   
viherverkosto

Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja ilmas-
tonmuutos haastavat luonnon monimuo-
toisuutta. Luonto köyhtyy elinympäristö-
jen muuttuessa: lajeja uhkaa niin lajien 
välisen kuin myös sisäisen monimuotoi-
suuden heikkeneminen. Muun muassa 
pölyttäjäkato on noussut maailmanlaa-
juiseksi ilmiöksi, joka koskee myös Suo-
mea. Pölyttäjien häviäminen voi uhata 

myös ruoantuotantoa (Helsingin Sanomat 
2020a.) Kun kaupunkien viherpinta-ala 
vähenee, olemassa olevien alueiden laa-
tu korostuu. 

Helsinki on laatinut Helsingin luonnon mo-
nimuotoisuuden turvaamisen toimintaoh-
jelman 2020–2028 (LUMO-ohjelma) luon-
noksen keväällä 2020. Toimintaohjelman 
tavoitteena on muun muassa säilyttää 
laajat viheralueet ja kehittää siniviherver-
kostoa ja lisätä rakennetuilla viheralueil-
la monimuotoisempaa kaupunkiluontoa. 
Toimenpideohjelmassa pyritään luonto-
pohjaisten ratkaisujen avulla kehittämään 
alueiden sopeutumisvalmiuksia sekä tuke-
maan luonnon monimuotoisuutta luomal-
la uudenlaista kaupunkiluontoa (Helsingin 
kaupunki 2020a:3–4.) Helsingin kaupunki 
on lisäksi laatinut koko kaupungin katta-
van viher- ja virkistysverkoston kehittämis-
suunnitelman. Kattavaan viherverkostoon 
liittyvät olennaisesti rakennettujen ympä-
ristöjen viheralueet ja korttelipihat. Luon-
nonmukaisten pihojen suosio onkin ollut 
kasvussa, ja asukkaat ovat rakentaneet 
pihoille hyönteishotelleja ja perhosbaare-
ja tukemaan luonnon monimuotoisuutta 
(Helsingin Sanomat 2020b).

Virkistys ja luonnon kokeminen

Viheralueet ovat tärkeitä myös ihmisten 
kannalta, sillä ne toimivat virkistysympä-
ristöinä ja parantavat ihmisten hyvinvoin-
tia. Kaupunkiympäristöissä ilmansaasteet, 
lämpösaarekeilmiö ja melu rasittavat ih-
misiä ja viherympäristöt tarjoavat rauhal-
lisemman ja levollisemman ympäristön 
(Rappe ym. 2003:24). Luonnonympäris-
töllä on todettu olevan ihmisiä elvyttävä 
vaikutus (Malinen ym. 2020:38–39). Myös 
keväällä 2020 puhjennut korona-kriisi 
nosti näkyväksi olemassa olevien vihera-
lueiden ja pihojen merkityksen, kun monet 
kaupunkien tarjoamat virkistyspalvelut 
suljettiin (Helsingin Sanomat 2020c).

AIHEEN AJANKOHTAISUUS

hittämiseen. Työpajassa huomioina nousi 
pihan viihtyisyys ja oleskelu, mutta samal-
la työpajassa pohdittiin, miten erilaisilla 
luontopohjaisilla ratkaisuilla piha-aluetta 
voitaisiin kehittää.
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ekologinen kestävyys

sosiaalinen ja kulttuurinen   
kestävyys

taloudellinen kestävyys

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteena on johtaa 
kehitystä siihen suuntaan, että voimme tur-
vata nykyisille ja tuleville sukupolville toi-
mivan maailman ja hyvät elämisen mah-
dollisuudet. Kestävään kehitykseen liittyy 
olennaisesti koko elinkaaren huomioi-
minen sekä kolme eri näkökulmaa, joita 
ovat ekologinen, taloudellinen sekä so-
siaalinen ja kulttuurinen kestävyys (kuva 2). 
Ekologisessa kestävyydessä keskiössä on 
luonnon monimuotoisuuden ja toimivien 
ekosysteemien turvaaminen siten, että ku-
lutus on sopeutunut luonnon kestokykyyn. 
Taloudellisessa kestävyydessä tavoitteena 
on, että talouden kasvu on sisällöltään ja 
laadultaan tasapainossa. Sosiaalinen ja 
kulttuurinen kestävyys tähtää puolestaan 
siihen, että hyvinvoinnin edellytykset ovat 
seuraavienkin sukupolvien käytössä (Ym-
päristöministeriö 2017).  Nämä kaikki kol-
me tavoitetta ovat toisiinsa kytköksissä ja 
vaikuttavat toisiinsa.

Kestävän kehityksen edistämiseksi on luotu 
globaaleja tavoitteita ja linjauksia, joiden 
avulla pyritään rakentamaan kestäväm-
piä yhteiskuntia. Vuonna 2015 YK hyväk-
syi New Yorkissa kansainvälisen kestävän 
kehityksen toimintaohjelman Agenda 30:n 
ja sen 17 tavoitetta. (Yhdistyneet kansa-

kunnat s.a.) Vuonna 2019 Finnish Green 
Building Council julkaisi Suomessa Kes-
tävä infra -määritelmän, jonka avulla 
on pyritty konkretisoimaan, mitä kestävä 
kehitys tarkoittaa infrastruktuurin raken-
tamisessa. Määritelmässä on pureudut-
tu infran elinkaaren eri vaiheisiin ja tuotu 
esiin eri vaiheiden kestävyyden näkökul-
mat. Suomessa on lisäksi luotu viheralaa 
koskeva kestävän ympäristörakentami-
sen (KESY) toimintamalli, jossa on koottu 
toimintaohjeita viheralan prosesseihin ja 
kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemi-
seksi. KESY-toimintamalli ei kuitenkaan ole 
velvoittava ohjeisto vaan tavoiteohjelma 
(Weckman 2018:5).

Nämä eri tasojen tavoitteet pyrkivät siihen, 
että kaupungit toimisivat ja rakentuisivat 
kestävästi. Luontopohjaiset ratkaisut ovat 
yksi osa, joka pyrkii vastaamaan kestävien 
kaupunkien haasteeseen. Luontopohjaiset 
ratkaisut tuovat monihyötyjä kaupungeille 
ja pyrkivät luomaan niistä ilmastonmuu-
toksen kestäviä, joten ne ovat olennainen 
osa kestävän kehityksen ratkaisuja kau-
punkiympäristössä.

Kuva 2. Vahvan kestäyvyyden mallissa 
kolme eri osa-aluetta ovat kytketyneet 
toisiinsa sisäkkäsinä toimintoina. Vahvan 
kestävyyden mallissa ekologisen osa-
alueen tulisi toimia kaiken perustana. 
Seuraavaksi ihmisten välisen toiminnan 
tulisi olla kestävää ja yhteiskunnat tarvit-
sevat toimiakseen ympäristöä. Näiden 
pohjalta voidaan rakentaa taloudellista 
kestävyyttä, joka nojautuu kestävään 
ympäristöön ja yhteiskuntaan.

(Griddings ym. 2002: 191-192)
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TARKASTELU



21 %

Kuva 3. Kerrostaloalueiden osuus Helsingin kantakau-
pungin mannerpinta-alasta on n. 21 %. (Paikkatietoai-
neistot: kaupunginosat ©Helsingin kaupunki 07/2020 
- muokattu, CORINE Land Cover © SYKE 07/2020)

Kuva 4. Helsingin kantakaupungin korttelipihat 
olivat vehreitä 1800-luvun loppupuolella asti.

Kuva 5. Kivirakentamisen ja autoistumisen myö-
tä pihat muuttuivat kulkuneuvoja palveleviksi 
päällystetyiksi pihoiksi.

Kuva 6. Nykyisin suunnittelussa pyritään luo-
maan ympäristöjä, jotka tukevat asukkaiden 
hyvinvointia.19

1 KERROSTALOPIHAT

Kaupungit rakentuvat yhä tiiviimmiksi, ja 
myös Helsingissä on paineita täydennys-
rakentamiselle. Rakennettujen kerrosta-
loalueiden osuuden voidaan todeta ole-
van merkittävä Helsingin kantakaupungin 
pinta-alasta (kuva 3). Jo nykyisin kerros-
taloalueiden osuus on noin 21 prosent-
tia kantakaupungin mannerpinta-alasta 
(yleiskaava 2020 työssä määritelty kanta-
kaupungin alue), eikä kerrostaloalueiden 
pinta-alassa ole otettu huomioon suuria 
rakentamiskohteita, kuten Keski- ja Poh-
jois-Pasilaa, Koivusaarta, Länsisatamaa 
tai Kalasatamaa (Jaskari ym. 2014:8). Val-
mistuessaan alueet tulevat täydentämään 
kerrostaloalueiden osuutta Helsingin kan-
takaupungissa. Rakennusten lisäksi kerros-
taloalueet koostuvat niiden väliin jäävistä 
tai ympärille muodostuvista piha-alueista. 
Pihat luovatkin puolijulkisen tilan yksityisen 
kodin ja julkisen kaupunkitilan välille (So-
panen ym. 2007:11).

Asuinalueeseen samaistutaan rakennuk-
sia ympäröivän ympäristön kautta, joten 
pihoilla voi olla useita erilaisia vaikutuk-
sia asuinalueeseen, ja ne voivat vaikut-
taa jopa alueen imagoon (Sopanen ym. 

2007:11). Pihat ovat osa korttelia ja korttelit 
muodostavat asuinalueen, jolloin pihojen 
vaikutus ulottuu sen reunojen ulkopuolelle 
ja voi vaikuttaa asuinalueen segmentoitu-
miseen, alueiden eriytymiseen ja sen ha-
luttavuuteen (Hasu 2009:24). Pihat voivat 
vaikuttaa myös siihen, koetaanko alue tur-
vallisena tai viihtyisänä. Huonosti hoidettu 
piha voi lisätä ilkivaltaa alueella, kun taas 
hyvin hoidettu ja kunnossa oleva piha lisää 
asukkaiden arvostusta aluetta kohtaan 
ja voi parantaa asukkaiden turvallisuu-
den tunnetta (Sopanen ym. 2007:11, Nuo-
tio 2020). Turvalliseksi tai turvattomaksi 
koettu piha vaikuttaa asukkaan henkiseen 
hyvinvointiin ja stressin määrään (Nuotio 
2011:10). Piha koetaan osana kotia ja ne 
ovat sisätilan toiminnallinen jatke (Hasu 
2009:47). Pihoilla on mahdollista oleskel-
la, levähtää, puuhastella, leikkiä ja pelailla 
(Bhatti & Church 2000).

”Kerrostalopihan merkitys nyky- 
hetken asuinympäristössä voidaan 
määritellä monella tavalla. Piha 
on osa kaupunkimaisemaa, väliti-
la yksityisen ja julkisen tilan rajalla 
sekä asuntoa täydentävä yhteinen 
olohuone.” Sopanen ym. (2007:5)

1.1 PIHOJEN KEHITYS

Helsingin kantakaupungin puutalojen pihat oli-
vat vehreitä 1800-luvun loppupuolelle asti, ja 
niillä oli muun muassa hyötytarhoja, pihara-
kennuksia ja eläinsuojia (kuva 4). Vehreät pihat 
olivat olohuoneiden jatkeita asuntojen ollessa 
pieniä (Sopanen ym. 2007:12.)

Naapurustot elivät luontaistaloudessa, tuot-
taen ja kaupaten toisilleen tavaraa. Lehmät 
ja navetat olivat sallittuja pitää kaupungissa 
1870-luvulle asti. Piharakennukset sijoittuvat 
rajaavasti tonttien reunoille, jolloin keskelle 
muodostui suljettu tila (Ilonen 2014:177). 

Kivirakentamisen myötä myös pihojen rooli 
muuttui (kuva 5). Kerrostalorakentamisen en-
simmäisessä aallossa talot rakennettiin vas-
taavasti kuin aiemminkin täysikorkeina piho-
jen ympärille (Ilonen 2014:180). Vuonna 1895 
laadittiin uusi rakentamismääräys, joka rajoitti 
rakentamisen korkeutta tontin sisäosassa. Tällä 
rajoituksella oli merkittävä muutos kortteleiden 
rakenteisiin, jolloin ne muuttuivat avarammiksi 
ja näkymät aukesivat jopa naapuripihoille (Ilo-
nen 2014:186.)

Rakentaminen muuttui tehokkaammaksi, ja 
esimerkiksi Töölössä korttelit jaettiin erillisiin 
tontteihin, joiden väliin rakentuivat aidat. Piho-
jen istutukset eivät toteutuneet kokonaisuudes-
saan, ja puut jäivät puuttumaan pihoilta (Ilonen 
2014:194). Lopulta 1950-luvulla autoistuminen 
vaikutti siihen, että pihat täyttyivät kulkuneu-
voista. Lisäksi tilavammat asunnot vaikuttivat 
siihen, että aikaa alettiin viettää enemmän si-
sällä, ja pihat olivat lähinnä lasten leikkipaikko-
ja (Sopanen ym. 2007:12.)

Nykyisin pihojen suunnitteluun on taas ryh-
dytty panostamaan. Hyvän pihan on todettu 
tarjoavan mahdollisuuden leikkiin ja yhteisiin 
kohtaamisiin mutta myös yksityiseen oleiluun 
(Sopanen ym. 2007:12). Nykyisin pihasuun-
nittelussa pyritään vaikuttamaan asukkaiden 
toiminnallisen ympäristön suunnitteluun (kuva 
6). Tavoitteena on muodostaa kokonaisuuksia, 
jotka tukevat fyysistä, henkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia (Nuotio 2011:10.)



30 %

Kuva 7. Kerrostaloalueiden osuus Helsingin sekavie-
märöintialueesta on noin 30 %. (Paikkatietoaineistot: 
sekaviemäröintialue © HSY 04/2020, CORINE Land 
Cover © SYKE 07/2020)

Kuva 8. Rakentamisen vaikutus veden luonnolliseen kiertoon (Alkuperäinen kuva HSY 2020b)
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1.2 HULEVESIEN HALLINTA KERROSTALOPIHOILLA

Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja sitä 
kautta vettä läpäisemättömän pinnan li-
sääntyminen vaikuttavat hulevesien va-
luntaan ja vaikuttavat veden luontaiseen 
kiertokulkuun (Kuntaliitto 2012:18). Esimer-
kiksi Etelä-Ruotsissa tehdyssä tutkimuk-
sessa oli valunnan osuudeksi sadannasta 
saatu kaupunkia ympäröivältä maaseu-
dulta 32 prosenttia, kun taas kaupungin 
keskustassa osuus oli 55 prosenttia (Kotola 
& Nurminen 2005:13). Rakennetuilla alueil-
la (kuva 8), joissa vettä läpäisemättömien 
pintojen osuus on suuri ja vettä haihdut-
tavien kasvien osuus on luonnontilaista 
tai pientaloaluetta pienempi, sataneesta 
vedestä haihtuu noin 30 % ja maaperään 
imeytyy noin 15 % (HSY 2020a).

Voimakkaamman valunnan lisäksi hule-
vesien laatu on yleisesti ottaen heikom-
paa tehokkaammin rakennetuilla alueilla. 
Asuinalueilta valuvissa hulevesissä ovat 
muita kaupunkialueita yleisempiä fosfo-
ri ja bakteerit. Kun kerrostalo- ja pienta-

loalueiden valuntaa vertaa keskenään, 
ovat keskimääräiset kokonaistyppi-, koko-
naisfosfori- ja kiintoainepitoisuudet sekä 
kemiallinen hapenkulutus suurempia ker-
rostaloalueella (Kotola & Nurminen 2005.)

Helsingin kantakaupunki tiivistyy ja laa-
jenee, joten kestävään hulevesien hal-
lintaan tarvitaan uusia ratkaisuja. Jo 
nykyisellään kantakaupungin alue on 
voimakkaasti rakentunut ja sisältää kovia 
vettä läpäisemättömiä pintoja. Helsingin 
kantakaupungin pinta-alasta yli puolet 
kuuluu sekaviemäröintialueelle. Lisäksi 
kerrostaloalueet muodostavat Helsingin 
sekaviemäröintialueen pinta-alasta noin 
30 prosenttia (kuva 7). Sekaviemäröinti-
alueella sekä jäte- että hulevedet johde-

taan samassa viemärissä jätevedenpuh-
distamolle, kun taas erillisviemäröinnin 
alueella, jäte- ja hulevedet johdetaan eri 
viemäreihin. Jätevesiviemäriin johdettu 
hulevesi kasvattaa jätevesiverkoston yli-
vuotoriskiä, erityisesti rankkasateiden ai-
kaan. Ylivuodossa puhdistamatonta vettä 
voi jopa valua vesistöihin (HSY 2020b).

Rakennetuille alueille rankkasateet ai-
heuttavat taajamatulvia. Läpäisemättö-
mien pintojen suuri osuus, täydennysra-
kentamisen lisäämä hulevesijärjestelmän 
kuormitus, muutokset pintavalunnan 
luontaisissa virtausreiteissä, viemäriver-
koston kapasiteetin riittämättömyys tai 
puutteellinen kunnossapito ovat syitä, jot-
ka vaikuttavat tulvien syntyyn ja vahinko-
jen suuruuteen (Kuntaliitto 2012:19). Lisäksi 
ilmastonmuutoksen myötä Helsingin kes-
kimääräinen sademäärän on eri skenaa-
rioiden mukaan arvioitu nousevan 6,9–11 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä (Hel-
singin kaupunki 2019a). 

Kerrostaloalueilla on kuitenkin mahdollis-
ta viivyttää ja imeyttää hulevesiä tonteilla, 
jolloin ne keventävät hulevesivirtaamaa 
kantakaupungin sekaviemäröintialueel-
la. Huleveden muodostumisen määrään 
ja nopeuteen vaikuttavat sademäärä ja 
voimakkuus, sulavan lumen määrä ja su-
lamisnopeus sekä rakennetun vettä läpäi-
semättömän pinnan määrä ja maape-
rän ominaisuudet (HSY 2020a; Kuntaliitto 
2012:18). Hulevesien hallinnan kannalta on 
keskeistä vaikuttaa hulevesien syntypai-
koilla muodostuviin vesiin, jolloin voidaan 
vähentää niiden muodostumista ja valun-
taa (Kuntaliitto 2012:18).

40 % 35 % 30 %

10 % 30 % 55 %

50 % 35 % 15 %
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1.3 LUONNON MONIMUOTOISUUS KERROSTALOPIHOILLA

Tutkittaessa kaupungistumisen vaikutuk-
sia luonnon monimuotoisuuteen voidaan 
todeta, että kaupunkiympäristöissä sini-
viherverkosto on sirpaleinen ja koostuu 
erillään sijaitsevista osista. Tämä sirpa-
leisuus on vaikuttanut luonnon monimuo-
toisuuden heikkenemiseen kaupungeissa 
(Faeth ym. 2011:74.) Lajien kirjo ja niiden 
alueellinen jakautuminen ovat kaupun-
geissa epätasapainossa. Yleisesti voidaan 
todeta kasvilajiston olevan kaupungeissa 
monipuolista, mutta pääasiassa se johtuu 
ulkopuolelta tuoduista lajeista. Myös jotkin 
eläinryhmät kuten linnut voivat olla luku-
määrällisesti runsaita kaupungeissa, mut-
ta lajistollisesti ne voivat on yksipuolisia. 
Suojelemalla ja rakentamalla luonnollisia 
asuinympäristöjä kaupunkeihin kasvien 
avulla ei voida olla täysin varmoja siitä, 
että toivottu eläimistö seuraa perässä. 
Näin ollen on hyvä ymmärtää ihmislähtöi-
set ja luonnolliset prosessit, jotka uhkaavat 
monimuotoisuuden säilymistä, jotta mo-
nipuolisia ympäristöjä voidaan suojella. 
Kun kaupungit valtaavat alaa, edustavat 
ne tulevaisuudessa yhä suurempaa osaa 
ekosysteemien esiintymisalueista, joten 
kaupunkiympäristöjen merkitys luonnon 
monimuotoisuuden tukemisen kannalta 
korostuu (Faeth ym. 2011:69.)

Vaikka urbaanit elinympäristöt nähdään 
usein uusina ympäristöinä, jotka poikkea-
vat voimakkaasti luonnontilaisemmista 
ympäristöistä, voidaan niissä nähdä myös 
vastaavuuksia luonnontilaisten ympä-
ristöjen kanssa. Rakennetun ympäristön 
elementit voivat tarjota vastaavanlaisia 
elinympäristöjä kuin mitä luonnossa on 
lajeille tarjolla. Korkeiden rakennusten voi-
daan nähdä vastaavan luonnontilaisia 
kalliojyrkänteitä ja muun muassa muutto-
haukkojen on tavattu pesimästä korkeiden 
rakennusten päällä ja amerikanpääskyjen 
on tavattu pesivän siltojen alla (Faeth ym. 
2011:76–77).

Pihat ovat yksi osa kaupunkien viherver-
kostoa ja parhaimmillaan ne voivat vah-
vistaa kaupunkien ekologista verkostoa 
(Ignatieva ym. 2011:22). Kerrostaloaluei-
den kattaessa kantakaupungin maapinta-
alasta 21 prosenttia muodostavat ne myös 
tärkeän osuuden kaupunkien viherver-
kostosta. Yksityiset puutarhat tarjoavat 
mahdollisuuden luonnonmukaiselle ym-
päristölle (Ignatieva ym. 2011:23). Myös 
kerrostaloympäristössä luonnonmukai-
set pihat voivat vahvistaa lähiympäristön 
ekologista laatua (Sopanen ym. 2007:11). 
Kaupunkien kasvillisuus on yksi asia, johon 
suunnittelulla voidaan suoraan vaikuttaa, 
ja Helsinki onkin laatinut erilaisia oppaita 
kasvien hyödyntämiseen rakennetuilla ja 
luonnonmukaisilla viheralueilla. Olemassa 
olevan kasvillisuuden säilyttäminen pihoil-
la tukee siitä riippuvaisen lajiston elinym-
päristöjen jatkuvuutta. Kerrostalopihojen 
viherrakenne toimii osana kaupunkien 
laajempaa viherverkostoa, ja se voi tarjo-
ta kulkuyhteyksiä eri lajeille (Inkiläinen ym. 
2014:12.)

Luonnon suojelemiseksi kaupunkiympä-
ristössä on tärkeää, että ihmiset ja luonto 
ovat sopusoinnussa (Faeth ym. 2011:77). 
Luonnon monimuotoisuuden kehittämi-
nen ei aina lisää myönteisiä näkökulmia, 
ja se voi kaupunkialueilla myös johtaa 
luonnon ja ihmisten väliseen konfliktiin. 
Luonnon monimuotoisuuden lisääminen 
voi johtaa siihen, että hyönteiset kuten kär-
päset ja hämähäkit lisääntyvät, mikä voi 
lisätä ihmisten ahdistusta. Tähänkin risti-
riitaan on kuitenkin mahdollista vaikuttaa 
muun muassa lisäämällä kaupunkilaisten 
tietoisuutta hyönteisten hyödyistä ekosys-
teemien toimivuudessa (Taylor & Hochuli 
2015:774.)

1.4 KERROSTALOPIHOJEN MERKITYS VIRKISTYKSEEN JA
HYVINVOINTIIN
Kaupunkien haasteena voivat olla lä-
hiviheralueiden saavutettavuus tai ym-
päristöuhat, kuten ilmansaasteet, läm-
pösaarekeilmiö tai melu. Viheralueilla 
on kuitenkin todettu olevan näitä ympä-
ristöuhkia kuin myös ihmisten terveyttä 
parantava vaikutus. Kaupunkiympäristöt 
voivat rasittaa ihmisiä tarjoamalla valta-
vasti erilaisia ärsykkeitä, kun taas kasveja 
sisältävät rauhallisemmat ja yksinkertai-
semmat ympäristöt rauhoittavat ja tar-
joavat levollisen ympäristön (Rappe ym. 
2003: 24). Lähivirkistysalueilla on merki-
tystä ihmisten hyvinvointiin koko eliniän 
ajan ja tarpeet voivat vaihdella eri elä-
mänvaiheissa. Lapsena luontosuhde on 
vasta muodostumassa, jolloin viherym-
päristö voi toimia oppimisympäristönä. 
Kiireisille työikäisille kaupunkilaisille vihe-
rympäristöt voivat tarjota lievitystä stres-
siin. Ikäihmisiä luonto ja kaupunkivihreä 
voi auttaa esimerkiksi kuntoutumisessa 
(Malinen ym. 2020:7, 44.)

Kaupunkien siniviherverkosto koostuu 
monenlaisista julkisista viheralueista, ku-
ten puistoista, leikkialueista, lähivirkistys- 
ja vesialueista, mutta myös yksityisistä 
alueista, kuten pihoista tai jopa yksittäi-
sistä katupuista. Kaupunkivihreän eri osat 
muodostavat vihreän infrastruktuurin, 
jossa eri mittakaavan ja toiminnallisuu-
den osat muodostavat yhdessä toimivan 
viherverkoston (Tahvonen 2019:24–27). 

Kaupunkien viheralueet voivat vaikut-
taa ihmisten fyysiseen, sosiaaliseen ja 
henkiseen hyvinvointiin. Kaupungeissa 
viherrakenteella voidaan vaikuttaa val-
litseviin ympäristöuhkiin parantamalla 
kaupunkien ilmanlaatua kasvien avulla, 
näiden sitoessa ilmansaasteita lehtiin ja 
neulasiin. Samalla kasvillisuus vaimentaa 
melua, joka on yksi kaupunkilaisille stres-
siä aiheuttavista ominaisuuksista. Kas-
villisuus viilentää ilmaa haihduttamalla, 
joten kuumina kausina se voi parantaa 
elinolosuhteita (Malinen ym. 2020: 19.) 
Mielenhyvinvointiin kasvillisuus voi vaikut-

taa aistikokemusten kautta ja siten se voi 
esimerkiksi rauhoittaa, parantaa ja kun-
touttaa (Malinen ym. 2020: 37.) Luonnolla 
on todettu olevan ihmiseen elvyttävä vai-
kutus, ja erityisesti kaupunkiympäristös-
sä monimuotoinen viherympäristö elvytti 
yksipuolisempaa paremmin (Malinen ym. 
2020: 38–39).

Kaupungeissa ihmisten hyvinvointiin on 
todettu vaikuttavan kolme asiaa: kävel-
tävyys, yhteisöllisyys ja siniviherverkosto. 
Käveltävyys lisää fyysistä aktiivisuutta ja 
yhteisöllisyys puolestaan mahdollistaa 
sen, että ihmiset voivat olla vuorovaiku-
tuksessa toistensa ja eläinten kanssa. Si-
niviherverkoston vaikutukset ovat yhtey-
dessä käveltävyyden ja yhteisöllisyyden 
vaikutusten kanssa, sillä viher- ja siniver-
kosto lisää mahdollisuuksia virkistymiseen 
sekä yhteisöllisiä kohtaamisia (Taylor & 
Hochuli 2015.) Kerrostalojen pihat ovat 
yksi osa siniviherverkostoa ja pihat mah-
dollistavat nämä kolme näkökulmaa.

Kaupungeissa asuinalueiden pihat ovat 
ensimmäinen viheralue, jonka asukkaat 
kohtaavat astuessaan ulos asunnosta. 
Kaupungeissa vihreillä pihoilla voi siis olla 
merkittävä vaikutus asukkaiden henkiseen 
ja fyysiseen hyvinvointiin (Sopanen ym. 
2007:11). Kerrostalopihat tarjoavat asuk-
kaille erilaisia aktiviteetteja ja kohtaami-
sia muiden asukkaiden kanssa. Puutarha 
ja sen hoitaminen liittyy vapaa-ajan viet-
toon pihalla ja rentoutumiseen (Bhatti & 
Church 2000:184). Lasten kasvun ja kehit-
tymisen kannalta hyvä ympäristö on mo-
nipuolinen ja tarjoaa liikkumisvapauksia. 
Pihat voivat toimia tällaisina kasvuym-
päristöinä ja muun muassa luonnonele-
mentit tarjoavat monia mahdollisuuksia 
lasten leikkeihin (Kyttä 2004:72). Ikäihmi-
set arvostavat puolestaan aistivirikkeitä 
aistitoimintojen heikennyttyä ja hidas-
tuttua vanhenemisen myötä (Rappe ym. 
2003:118). Viheralueet ja piha tarjoavat 
ikäihmisille paikan tarkkailulle, oleilulle ja 
kävelyllä (Rappe ym. 2003:119).
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1.5 SUUNNITTELUN OHJAUSKEINOT KERROSTALOPIHOILLA

Pihojen suunnittelua ja rakentamista oh-
jaavat Suomessa eri säädökset, kaavat ja 
ohjeistukset. Kaikki uudisrakennuksia oh-
jaavat keinot eivät kuitenkaan ole nykyi-
sellään sovellettavissa peruskorjauskoh-
teisiin.

Määräävät ohjauskeinot

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 
132/1999) ja maankäyttö- ja rakennus-
asetus (MRA 895/1999) ohjaavat alueiden 
käyttöä ja rakentamista. Lain tavoitteet on 
määritelty MRL:n 1 §:ssä. Lain tavoitteena 
on ”että siinä luodaan edellytykset hyvälle 
elinympäristölle sekä edistetään ekologi-
sesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuu-
risesti kestävää kehitystä.” Tarkasteltaessa 
maankäyttö- ja rakennuslakia hulevesien 
hallinnan, luonnon monimuotoisuuden tai 
virkistyksen ja luonnon kokemisen kannal-
ta ei ohjeistuksia pihojen osalta ole kovin-
kaan tarkasti määritelty.

MRL:n 103c §:ssä on todettu hulevesien 
hallinnan yleiset tavoitteet, jotka on esi-
tetty taulukossa 1. Tavoitteissa on mainittu 
hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen, 
mutta tarkempia määritelmiä keinoista ei 
ole asetettu. Laissa on kuitenkin todettu, 
että kunta voi antaa tarkempia määrä-
yksiä hulevesien hallintaan liittyen. Hule-
vesien laadulliseen hallintaan ei MRL:ssä 
anneta erityisiä määräyksiä. Laki ei myös-
kään anna tarkempia määräyksiä luon-
non monimuotoisuuteen tai virkistykseen 
ja luonnon kokemiseen liittyen.

MRL:n lisäksi uusien alueiden suunnittelua 
ohjaa kaavoitus ja erityisesti asemakaa-
voitus. MRL:ssä on annettu asemakaa-
voitusta ohjaavia määräyksiä. Luonnon 
monimuotoisuuden näkökulmasta mää-
räykset koskevat olemassa olevien arvojen 
säästämistä ja suojelemista. Viihtyisyyden, 
virkistyksen ja luonnon kokemisen näkö-
kulmasta asemakaavoille on asetettu MRL 

54 §:ssä määräys terveellisen, turvallisen 
ja viihtyisän elinympäristön luomiselle.

Asemakaavoitus ohjaa alueiden kehittä-
mistä. Uudiskohteissa asemakaavamää-
räyksiin on nykyisin otettu voimakkaammin 
mukaan hulevesien hallintaan, luonnon 
monimuotoisuuteen ja asuinalueiden viih-
tyisyyteen liittyen kaavamääräyksiä, jolloin 
rakentuvissa kohteissa voidaan vaikuttaa 
näihin näkökulmiin. Esimerkkinä tauluk-
koon 1 on nostettu Kuninkaantammen ase-
makaava, jossa nämä asiat on huomioitu 
kaavamääräyksissä. Lisäksi taulukkoon on 
nostettu esimerkki Oulun kaupungin hule-
vesien hallinnan suunnitteluohjeesta, jos-
sa on laadittu esimerkkikaavamääräyksiä 
hulevesien laadulliseen hallintaan liittyen 
(Haapalainen & Valtanen 2019). 

Olemassa olevaa rakennuskantaa ja pe-
ruskorjauskohteita ohjaa voimassa oleva 
asemakaava. Vanhoilla korttelialueilla ei 
asemakaavamääräyksiin ole välttämättä 
asetettu erityisiä vaatimuksia hulevesien 
hallinnasta, luonnon monimuotoisuudes-
ta ja asukasviihtyisyydestä, jolloin asema-
kaava ei aseta velvoitteita niiden kehittä-
miseen peruskorjauskohteissa.

Jos asemakaavoituksella haluttaisiin ke-
hittää olemassa olevien alueiden huleve-
sien hallintaa, luonnon monimuotoisuutta 
tai asukasviihtyisyyttä nykyisten kaavojen 
kaltaisesti, edellyttäisi se alueelle tehtä-
vää asemakaavamuutosta. Osittain tällä 
tavoin voidaan vaikuttaa vanhoihin tont-
teihin, mutta laajemman alueen kuten 
Helsingin kantakaupungin kehittämiseen 
ohjauskeino ei ole soveltuva.

Kaavoituksen ja MRL:n lisäksi Helsingissä 
pihojen rakentamista ohjaa rakennusjär-
jestys (taulukko 1). Rakennusjärjestys täy-
dentää MRL:n määräyksiä ja voimassa 
olevia asemakaavoja. (Rakennusvalvon-
tavirasto 2010:11). Rakennusjärjestys on 
kuntakohtainen. Helsingin rakennusjär-

jestyksessä on määritelty täydennyksiä 
hulevesien hallintaan ja pihojen käytet-
tävyyteen ja viihtyisyyteen. Rakennusjär-
jestyksessä ei ole kuitenkaan otettu tar-
kemmin kantaa siihen, millaisilla keinoilla 
hulevesien viivyttämistä olisi hyvä toteut-
taa. Siitä ei myöskään löydy velvoitteita 
hulevesien laatuun liittyen, eikä siinä ole 
tarkennettu luonnon monimuotoisuuteen 
liittyviä asioita. Helsingin rakennusjärjestys 
ohjaa nykyisellään pääasiassa uudis- ja 
täydennysrakennuskohteita (Äärelä 2020).

Muut olemassa olevien pihojen ohjaus-
keinot

Helsingissä on lisäksi laadittu alueellisia 
korjaustapaohjeita sotien jälkeen raken-
netuille kulttuuriarvoja omaaville asuina-
lueille. Tällaisia ohjeita on laadittu muun 
muassa Kannelmäen 1950–1960-luvuilla 
rakennetulle alueelle. Näissä ohjeissa on 
otettu kantaa piha-alueiden kehittämi-
seen, kuten hulevesien hallinnan järjes-
tämiseen pihalla ja kasvillisuuden valin-
toihin. Pääasiassa näkökulmana alueen 
ohjeistuksissa on kuitenkin kulttuuriarvon 
ja kaupunkikuvan säilyttäminen (Hellman 
& Orrenmaa 2016:5).

Hulevesien hallintaan liittyen Kannelmäen 
korjaustapaohjeessa on pihoille annettu 
ohjeistuksena, että vettä läpäisemättö-
miä pintoja ei tulisi lisätä ja imeyttämis-
tä tulisi kehittää tonteilla (Hellman & Or-
renmaa 2016:25). Korjaustapaohjeessa ei 
kuitenkaan ole tarkemmin määritelty sitä, 
mitkä ovat pihoille soveltuvat hulevesien 
hallinnan ratkaisut. Siinä ei myöskään 
oteta kantaa laadulliseen hallintaan.

Kannelmäen korjaustapaohje on hyväk-
sytty rakennuslautakunnassa 2017 ja ko-
kouksessa on todettu seuraavasti: ”sitä 
on noudatettava Helsingin rakennusjär-
jestyksen 2 §:n tarkoittamana rakenta-
mistapaohjeena” (Rakennuslautakunta 

2017). Korjaustapaohjeilla voidaan siis 
ohjata pihan kehittämistä.

Rakennettujen korttelipihojen kehittämis-
tä ja peruskorjauskohteita valvoo raken-
nusvalvonta. Rakennusvalvonnan myön-
tämien lupien perusteet liittyvät kuitenkin 
laissa ja rakennusmääräyksessä annet-
tuihin määräyksiin. Rakennusvalvonta 
valvoo ja neuvoo, että korjaustoimen-
piteet noudattavat lakia, mutta ei anna 
tarkempia määritteitä siitä, miten hule-
vesien hallintaa, luonnon monimuotoi-
suutta tai viihtyisyyttä ja virkistystä tulisi 
kehittää pihoilla.

Nykyisten ohjauskeinojen kehittäminen

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uu-
distamassa ja tavoitteena on, että esitys 
uudesta maankäyttö- ja rakennuslaista 
valmistuisi vuoden 2021 loppuun men-
nessä (Ympäristöministeriö 2020). Uu-
distuksessa keskeisinä asioina ovat muun 
muassa yhteiskunnan hiilineutraalisuus 
kuin myös luonnon monimuotoisuuden 
vahvistaminen (Ympäristöministeriö 
2020). MRL:ssä laaditut tarkennukset ja 
lisäykset ovat velvoittavia myös korjaus-
rakentamiskohteissa, joten niillä voidaan 
myös vaikuttaa pihojen kunnostukseen.

MRL:n lisäksi rakennusjärjestys ohjaa pi-
hojen rakentamista. Helsingin rakennus-
järjestys on laadittu vuonna 2010. Raken-
nusjärjestyksen päivittäminen siten, että 
se huomioisi paremmin muun muassa 
hulevesien hallintaan liittyvät asiat, ku-
ten hulevesiohjelman tavoitteet, antaisi 
rakennusvalvonnalle paremmat keinot 
ohjata ja valvoa hulevesien käsittelyyn 
liittyviä ratkaisuja (Äärelä 2020).



Taulukko 1. Suunnittelun ohjauskeinot suhteessa hulevesien hallintaan, luonnon moni-
muotoisuuteen sekä virkistykseen ja luonnon kokemiseen
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SUUNNITTELUN 
OHJAUSKEINOT

HULEVESIEN MÄÄRÄ HULEVESIEN LAATU LUONNON MONIMUOTOISUUS VIRKISTYS & LUONNON KOKEMINEN

Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 132/1999

”Hulevesien hallinnan yleisenä tavoitteena on:
1) kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityi-
sesti asemakaava-alueella;
2) imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymis-
paikalla;
3) ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle ai-
heutuvia haittoja ja vahinkoja ottaen huomioon myös 
ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä; ja
4) edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesi-
viemäriin” MRL 103 c §

”Kunnan määräämä monijäseninen toimielin voi antaa 
kuntaa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyk-
siä hulevesien hallinnasta. -- Määräykset voivat koskea:
1) hulevesien määrää, laatua, maahan imeyttämistä, 
viivyttämistä ja tarkkailua sekä hulevesien käsittelyä 
kiinteistöllä;
2) kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämistä kunnan 
hulevesijärjestelmään; ja
3) muita näihin rinnastettavia, hulevesien hallintaan liit-
tyviä seikkoja.

Määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleis-
kaavassa tai asemakaavassa on asiasta toisin määrät-
ty.” MRL 103 j §

”Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista 
johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, 
kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä 
hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen 
kannalta tarpeelliset määräykset.” MRL 14 §

Asemakaava ”Asemakaavoitus osaltaan ohjaa ja täydentää kun-
nan vesihuollon yleissuunnittelua” (Tornivaara-Ruikka 
2006:8)
 

Esimerkkinä Kuninkaantammen asemakaava
”Kaikilla korttelialueilla:
tulee vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia huleve-
siä viivyttää siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden 
tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 0,5 kuutio-
metriä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliö-
metriä kohden, ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 
Viivytys tulee ensisijaisesti järjestää samassa korttelissa 
olevien tonttien yhteisinä sadepuutarhoina. Sadepuu-
tarhojen rakentamisessa tulee käyttää tonteilla synty-
vää louhekiveä.”

Asemakaavamääräyksillä voidaan 
ehkäistä alueelta valuvien vesien hai-
tallista kuormitusta ja vaikuttaa hu-
levesien käsittelemiseen (Tornivaa-
ra-Ruikka 2006:8).

Esimerkkinä Oulun kaupungin huleve-
sien hallinnan suunnitteluohje.
”Alueella syntyviä hulevesiä tulee vii-
vyttää alueella siten, että viivytyspai-
nanteiden, -altaiden tai -säiliöiden 
mitoitustilavuuden tulee olla vähin-
tään 1 m3 vettäläpäisemätöntä pin-
tamateriaalia kohden. Suluissa oleva 
luku ilmoittaa neliömetreinä vettälä-
päisemättömän pinta-alan. Viivytys-
rakenteiden tulee tyhjentyä XX - 24 
tunnin kuluessa täyttymisestä ja niissä 
tulee olla suunniteltu ylivuoto.”

”Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee 
vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää” 
MRL 54 §

”Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luon-
nonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistorial-
listen arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen 
vuoksi suojeltava, asemakaavassa voidaan antaa sitä 
koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset). 
Suojelumääräysten tulee olla maanomistajalle koh-
tuullisia” MRL 57§

Esimerkkinä Kuninkaantammen asemakaava
”tulee rakentamattomat tontinosat ja ne osat piha-
kannesta, joita ei käytetä leikkipaikkoina tai kulkutei-
nä, säilyttää luonnonmukaisina, osoittaa asukkaiden 
viljelyalueeksi tai istuttaa. Istutuksissa tulee käyttää 
joko alueen luontaista kasvillisuutta ja luonnonpuita tai 
hyötykasveja ja hedelmäpuita tai viherkatteita.”

”Asemakaava on laadittava siten, että luo-
daan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja 
viihtyisälle elinympäristölle.” MRL 54 §

Esimerkkinä Kuninkaantammen asemakaava
”saa sekä luhtikäytäviä että viherhuoneita ja 
lasikuisteja rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan ja rakennusalan rajoittamatta
-- Rakennuksen puistojulkisivuissa tulee käyt-
tää viherseinää yhtenä julkisivuaiheena
-- Kaikkiin rakennuksiin ja katoksiin tulee ra-
kentaa viherkatto”

olemassa olevia pihoja 
koskeva ohjauskeino

mahdollisuus kehittää, jotta 
ohjaisi paremmin olemassa 
olevien pihojen kehittämistä

mahdollisuus kehittää, mutta 
ohjaa tällä hetkellä pääasiassa 
uudisrakentamista



28 29

SUUNNITTELUN 
OHJAUSKEINOT

HULEVESIEN MÄÄRÄ HULEVESIEN LAATU LUONNON MONIMUOTOISUUS VIRKISTYS & LUONNON KOKEMINEN

Rakennusjärjestys ”Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten kui-
vatusvesijärjestelmä, josta vedet on imeytettävä koko-
naan tai osittain omalla tontilla, jos maaperäolosuhteet 
sen sallivat, jollei siitä aiheudu alueen rakennuksille 
kosteusvauriovaaraa ja jollei vesihuoltolaista muuta 
johdu.” (Rakennusvalvontavirasto 2010)

”Ne hulevedet ja perustusten kuivatusvedet, joita ei 
imeytetä tontilla, on johdettava kiinteistöjen yhteiseen 
hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmään, tai 
jos tämä ei ole mahdollista, rakennusviraston tai vesi-
huoltolaitoksen luvalla yleiseen hulevesijärjestelmään.” 
(Rakennusvalvontavirasto 2010)

”Rakennukset ja tontin käyttö on suunniteltava ja toteu-
tettava siten, että paikan kasvillisuus, pinnanmuodot 
sekä erityiset luonnon- ja kulttuuriarvot mahdollisuuk-
sien mukaan säilyvät.” (Rakennusvalvontavirasto 2010)

”Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava 
siitä, että pihamaasta tulee tontin käyttötarkoi-
tuksen edellyttämällä tavalla käyttökelpoinen 
ja viihtyisä.” (Rakennusvalvontavirasto 2010)

Rakennusvalvonnan 
luvitus

Nojautuu voimassa oleviin määräyksiin ja asetuksiin. 
Käytännöt vaihtelevat kunnittain esim. pihasuunnitel-
man osalta.

Nojautuu voimassa oleviin määräyksiin ja asetuksiin. 
Käytännöt vaihtelevat kunnittain esim. pihasuunnitel-
man osalta.

Nojautuu voimassa oleviin määräyksiin ja ase-
tuksiin. Käytännöt vaihtelevat kunnittain esim. 
pihasuunnitelman osalta.

Korjaustapaohje
(tavoitteena ohjeis-
tuksissa on kulttuu-
riarvon ja kaupunki-
kuvan säilyttäminen)

Alueellisia ohjeita pihojen hulevesien hallintaan.
Esim. Kannelmäessä:

“Asfaltin määrää ei pihoilla tulisi enää nykyisestä lisätä, 
koska vettä läpäisemätön asfaltti heikentää pihakasvil-
lisuuden menestymismahdollisuuksia ja lisää huleve-
sien virtausta maan pintaa pitkin. -- Helsingin raken-
nusjärjestys velvoittaa nykyisin ensisijaisena ratkaisuna 
hulevesien imeyttämistä tontilla niiden pois johtamisen 
sijasta. Läpäisevien pintamateriaalien avulla huleve-
sien imeyttäminen helpottuu ja tarve niiden poisjoh-
tamiseen vähenee. Tonttien laajuudesta ja moreenipi-
toisesta maaperästä johtuen imeyttämisellä vaikuttaisi 
Kannelmäessä olevan hyvät lähtökohdat” (Hellman & 
Orrenmaa 2016)

Viherkerroin
tontille asetettava 
viherkerrointavoite-
taso

“Hulevesimäärä” perustuu sademäärään (“Sadanta”). 
Tavallinen tontin mitoitussade hulevesien viivyttämisek-
si on 10min kerran 5:ssä vuodessa sadetapahtuma, sen 
sademäärä on noin 150 l/s*ha eli ~10mm. Tilastollisten 
tutkimusten mukaan Suomessa noin 85-90% sadeta-
pahtumien sademäärästä on 10mm tai vähemmän. 
Hulevesimäärä on laskettu seuraavasti: Tontin pin-
ta-ala * tontin keskimääräinen valumakerroin * sade-
määrä. Helsingin viherkerroin

Laskennallinen viherkerroin on viherpinta-alan suhde 
kokonaispinta-alaan

Ekologisuudessa on nostettu eri kasvillisuuselementtien 
merkitystä ympäristön kannalta. Bonuselementiksi on 
viherkertoimessa merkitty luonnon monimuotoisuuden 
ja eläimistön elinolosuhteiden tukeminen. Helsingin vi-
herkerroin

Maisema-arvo

olemassa olevia pihoja 
koskeva ohjauskeino

mahdollisuus kehittää, jotta 
ohjaisi paremmin olemassa 
olevien pihojen kehittämistä

mahdollisuus kehittää, mutta 
ohjaa tällä hetkellä pääasiassa 
uudisrakentamista
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Viherkerroin

Olemassa olevan kaupunkirakenteen 
muuttaminen kestäväksi ja kaupungistu-
misesta seuranneiden negatiivisten vai-
kutusten ehkäisijäksi on monimutkainen 
tehtävä. Kaupunkisuunnittelussa on pyritty 
kehittämään erilaisia kestävän vihersuun-
nittelun työkaluja eri kaupungeissa, mutta 
työkalut liittyvät pääasiassa uusien aluei-
den kehittämiseen. Näitä menetelmiä ovat 
olleet esimerkiksi erilaiset viherkertoimet: 
Berliini on määritellyt oman viherkertoi-
mensa (Biotope Area Factor), Malmöllä on 
omansa (grönytefaktor) kuin myös Seatt-
lella (Seattle Green Factor). Viherkertoi-
mien avulla lasketaan viheralueen osuus 
suunnittelualueen kokonaispinta-alasta. 
Ongelmana näissä työkaluissa kuitenkin 
on se, että ne mittaavat vain pinta-alan 
määrää eivätkä ota huomioon toiminnal-
lisuutta, joka vastaisi myös sosiaalisia vaa-
timuksia (Xing ym. 2017:2).

Helsinki on myös luonut oman viherkertoi-
mensa, jolla pyritään ohjaamaan uusien 
kaupunkikortteleiden ja pihojen viherra-
kennetta. Viherkerroin on laadittu eri alo-
jen asiantuntijoiden yhteistyönä. Tontille 
asetetaan vihertehokkuuden tavoiteluku, 
johon voidaan erilaisilla viherrakenteilla 
vaikuttaa. Viherkertoimen avulla pyritään 
riittävän viherpinta-alan säilymiseen (In-
kiläinen ym. 2014). Viherkertoimessa on 
pyritty huomiomaan eri osa-alueet, joita 
ovat ekologisuus, toiminnallisuus, maise-
ma-arvo ja kunnossapito (Inkiläinen ym. 
2014:11–13).

Ekologisuuteen on sisällytetty hulevesien 
hallinta, hiilensidonta ja -varastointi, elin-
ympäristöjen monipuolisuus ja ekologi-
sen verkoston säilyminen (Inkiläinen ym. 
2014:11). Toiminnallisuudessa on pyritty 
ottamaan huomioon ympäristön viih-
tyisyys, merkitys virkistykseen kuin myös 
toimiminen oppimisympäristönä. Mai-

sema-arvossa taas on korostettu enem-
män viherrakenteen merkitystä maise-
malle (Inkiläinen ym. 2014:12). Viimeisenä 
osa-alueena on ollut kunnossapito, jossa 
on arvioitu perustamisen jälkeisiä toistuvia 
kunnossapitotöitä.

Viherkerroin on yksi uusi työkalu kaupun-
kien viherrakenteen kehittämisessä, mutta 
sitä on käytetty pääasiassa uudiskohteissa 
ja tavoitteena on ollut, että sitä voidaan 
hyödyntää niin kaavoituksen apuna kuin 
myös tarkemmissa pihasuunnitelmissa. 
Työkalua ei ole suoranaisesti laadittu ole-
massa olevien korttelipihojen viherraken-
teen kehittämiseen. Tällä hetkellä on kui-
tenkin tutkittu alueellista viherkerrointa, 
joka pyrkii kehittämään viheralueita moni-
toiminnallisimmiksi (Forum Virium Helsinki 
ym. 2020)

Ohjauskeinojen yhteenveto

Voikin todeta, että olemassa olevien kort-
telialueiden hulevesien hallinnan, luon-
non monimuotoisuuden sekä virkistyksen 
ja luonnon kokemisen kehittämiseen ei 
ole nykyisellään kunnollisia ohjauskeinoja. 
Kohteiden peruskorjauksissa nykyistä tilaa 
on mahdollista parantaa, mutta erityisiä 
velvoitteita ei ole asetettu muuta kuin hu-
levesiverkostoon liittymisessä. Olemassa 
olevien kerrostalopihojen kehittäminen 
monimuotoisemmiksi onkin pääosin toimi-
jan vastuulla, ja myös asukkaat ovat siinä 
tärkeässä roolissa. Nykyisten määräysten 
uudistaminen voi kuitenkin mahdollistaa 
paremmat keinot puuttua pihojen kehit-
tämiseen, jos näkökulmia hulevesien hal-
lintaan, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnon kokemiseen otetaan niihin voi-
makkaammin mukaan.



Amsterdamissa pyöräpysäköintialueen viereen aukiolle on tuotu niittykasvillisuutta.

Kuva 9. Luontopohjaisten rat-
kaisujen luokittelu luonnol-
lisiin, muokattuihin ja uusiin 
ekosysteemeihin. Erot näiden 
luokkien välillä eivät ole selvät. 
Diplomityössä on keskitetty 
pääasiassa kahteen viimei-
seen luokkaan. (Alkuperäinen 
kuva Eggermont ym. 2015)
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Kaupungeissa luonnontilaiset maisemat 
ovat pitkälti rakentuneet, ja läpäisevät 
luonnonmukaiset pinnat ovat korvautu-
neet kovilla pinnoilla (Xing ym. 2017:1). Nä-
kökulma kaupunkien rakentamisen suh-
teen on kuitenkin kokenut muutoksen ja 
luonnon arvo ja sen moninaiset hyödyt on 
pyritty tunnistamaan. Näkökulmanmuutos 
on tuonut mukanaan uudenlaisen ajatte-
lun ja termistön. Kaupunkien ja luonnon 
välistä suhdetta on alettu uudelleen tar-
kastella, mikä on johtanut muun muassa 
ekosysteemipalvelunäkökulman kehitty-
miseen ja sitä kautta luontopohjaisiin rat-
kaisuihin.

Ekosysteemipalvelunäkökulmassa tavoit-
teena on ollut pyrkiä tunnistamaan luon-
non ekosysteemien ja niiden osien tuot-
tamat aineelliset tai aineettomat palvelut 
ja hyödykkeet, joista on suoraa tai välil-
listä hyötyä ihmisille. Kuitenkin siinä missä 
ekosysteemipalveluajattelu jää enemmän 
käsitteen tasolle, ovat luontopohjaiset 
ratkaisut tuoneet ratkaisut lähemmäksi 
käytäntöä (Scott & Lennon 2016:267). Voi-
mistuvat yhteiskunnalliset haasteet kuten 
ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato 
sekä ymmärrys luontopohjaisten ratkaisu-
jen mahdollisuuksista näiden haasteiden 
ehkäisemisessä ovat edistäneet keskus-
telua luontopohjaisten ratkaisujen hyö-
dyntämisestä kaupungeissa. Luontopoh-
jaisten ratkaisujen käsite voidaan nähdä 

2 LUONTOPOHJAISET RATKAISUT

olevan jatkumo ekosysteemipalvelunä-
kökulmaan perustuville lähestymistavoille 
(Eggermont ym. 2015:243–244.)

Luontopohjaisissa ratkaisuissa ekosystee-
mipalveluajattelun hyödyt on tuotu suun-
nittelun ja toteutuksen tasolle. Luontopoh-
jaisten ratkaisujen käsitteessä näkökulma 
on ekosysteemipalveluajattelua kokonais-
valtaisempi. Se ei ole ainoastaan luonnon 
suojelussa, vaan siinä on mukana myös 
ekologian vahvistaminen, elvyttäminen, 
uusien monitoiminnallisten ja kytkeyty-
neiden ekologisten verkostojen luominen. 
Luontopohjaisissa ratkaisuissa kehitetään 
luonnon ja kaupungin välistä suhdetta 
(Scott & Lennon 2016: 267–268.)

Luontopohjaisten ratkaisujen käsitettä 
käytettiin 2000-luvun lopussa ensimmäi-
sen kerran ilmastonmuutoksen hillitse-
miseen ja sopeutumiseen liittyvässä kes-
kustelussa, jossa samaan aikaan pyrittiin 
suojelemaan luonnon monimuotoisuutta 
(Eggermont ym. 2015:244). 

Eggermont ym. (2015:244–245) ovat tyypi-
telleet luontopohjaisia ratkaisuja kolmeen 
kategoriaan niiden vaativan huollon ja 
suunnittelun suhteen (kuva 9).

• Ensimmäinen kategoria käsittää ole-
massa olevien ja suojeltujen luonnon-
mukaisten alueiden paremman käy-
tön.



Kuva 10. Luontopohjaisten ratkaisujen moninaiset hyödyt (Lähde Xing 2014)
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• Toisessa kategoriassa ovat mukana ra-
kennetut ja muutenkin ylläpidetyt eko-
systeemit, joiden kestävyyttä ja moni-
toiminnallisuutta parannetaan.

• Kolmannessa kategoriassa on uusien 
ekosysteemien kehittäminen vihreän 
infrastruktuurin avulla.

Rajat eri luokkien välillä eivät kuitenkaan 
ole selvät, ja toiminnot ovat yhdistettävis-
sä.

Luontopohjaiset ratkaisut tähtäävät eko-
logisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti 
kestäviin kokonaisratkaisuihin (Euroopan 
komissio 2015:5). Kuitenkin on hyvä huo-
mioida, että vain harvoin on mahdollista 
löytää ratkaisuja, joissa kaikki kolme tavoi-
tetta saavutetaan yhtä aikaa (Eggermont 
2015:246). Ratkaisujen kestävyyttä olisi tär-
keää arvioida koko hankkeen elinkaaren 
ajan (Xing ym. 2017). Joskus tämän toden-
taminen on kuitenkin haastavaa. Esimer-
kiksi luontopohjaisina ratkaisuna pidet-
tyjen viherkattojen rakentamisessa on 
saatettu käyttää materiaaleja, joista kaik-
kia ei pidetä kestävinä (Paloniemi 2019).

Luontopohjaisten ratkaisujen keskeinen 
ominaisuus on kuitenkin moninaiset ym-
päristölliset, sosiaaliset ja terveydelliset 
hyödyt, joita ne tuottavat samanaikai-
sesti (Xing ym. 2017:4; Eggermont 2015). 
Luontopohjaisten ratkaisujen kokonais-
taloudelliset hyödyt ovat nähtävissä 
vasta pidemmällä aikajänteellä (Egger-
mont 2015:243; Maes & Jacobs 2017:123). 
Luontopohjaisten ratkaisujen arviointi 
vaatii ajallisen ja tilallisen mittakaavan 
muutoksen. Jos luontopohjaisia ratkai-
suja arvioidaan vain yhden tavoitteen 
kautta lyhyellä aikavälillä, voivat ne vai-
kuttaa kustannus-hyöty-näkökulmasta 
heikommilta kuin perinteiset, tekniikkaa 
painottavat ratkaisut (Maes & Jacobs 
2017:123). Hyvällä suunnitelulla luonto-
pohjaiset ratkaisut tarvitsevat kuitenkin 
vähemmän huoltoa ja ylläpitotoimia 
ja ovat siten myös kustannustehokkaita 
(Keesstra ym. 2018:998). Vihreän infra-
struktuurin ja luontopohjaisten ratkaisu-
jen moninaisten hyötyjen todistaminen 
on vaikeaa ja rajallista, mutta mahdolli-
set hyödyt on osoitettu kuvassa 10 (Xing 
2017:4).

Kaupunkien vihertämisen hankkeissa on 
monta puolta, jotka liittyvät moninaisiin 
mahdollisiin hyötyihin, herkkyyteen ja ra-
joitteisiin (Xing ym. 2017:1). Luontopoh-
jaisten ratkaisujen suunnittelu pohjaa 
systeemiajatteluun. Systeemiajattelussa 
tarkastellaan kokonaisuutta yhden ele-
mentin ja sen toiminnallisuuden sijaan. 
Keskeistä on ymmärtää systeemin toi-
minta ja miten eri osa linkittyvät toisiinsa 
(Keesstra ym. 2018:999). Esimerkiksi tässä 
ajattelutavassa puuta ei tarkastella itse-
näisenä osana vaan on tärkeä ymmärtää 
sen kytkeytyneisyys ekosysteemiin. Myös 
hyödyt on hyvä ottaa huomioon, jot-
ta lähestymistapa on kokonaisvaltainen 
ja suunnitteluratkaisun vaikutukset ym-
märretään (Keesstra ym. 2018:999). Esi-
merkkinä on Paloniemi (2019:16) esittänyt 
metsäekosysteemin. Kokonaisvaltaises-
sa ajattelussa tiedostetaan, että puiden 
kaato voi tuoda merkittävän aineellisen 
hyödyn, mutta samalla metsän hävites-
sä menetetään metsäekosysteemin tar-
joamat muut hyödyt, kuten ter veydelliset 
vaikutukset, jotka säilyisivät metsää sääs-
tämällä.

Myös kaupungit ovat systeemejä, joissa 
eri osat vaikuttavat toisiinsa. Luontopoh-
jaiset ratkaisut toimivat osana kaupunkia. 
Kaupungeissa ne korostavat monitoi-
minnallisuutta. Luontopohjaisilla ratkai-
suilla voidaan vaikuttaa muun muassa 
elinympäristöjen tarjontaan, ekologiseen 
verkostoon, hyvinvointiin, virkistysympä-
ristöihin, energian kulutukseen sekä il-
mastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
sen hillintään. Kaupunkiympäristössä 
luontopohjaisten ratkaisujen mittakaa-
va ja laajuus voi vaihdella. Niillä voidaan 
vaikuttaa koko kaupungin kattavaan eko-
logiseen verkostoon, luoda paikallinen 
monitoiminnallinen puisto tai jopa keskit-
tyä yksittäisen kadun hulevesiratkaisuihin 
(Scott & Lennon 2016:268.) 

2.1 KAUPUNKISUUNNITTELU JA LUONTOPOHJAISET RATKAISUT

Luontopohjaisten ratkaisujen vaikutuksia 
tulee kaupungeissa tarkastella kokonai-
suuksina. Yhtenä huolena kaupunkien 
viherrakenteen kehittämisessä luonto-
pohjaisten ratkaisujen avulla on nähty 
se, että kaupunkien viheralueet saatta-
vat yksityistyä, jos yksityisissä hankkeissa 
ja alueilla panostetaan voimakkaammin 
viherrakenteen elementteihin ja luonto-
pohjaisiin ratkaisuihin.

Kaupunkien viheralueiden kehittäminen 
on nähty nostavan kiinteistöjen arvoja, 
mikä on voinut johtaa gentrifikaatioon 
eli alueen keskiluokkaistumiseen (Scott & 
Lennon 2016:268). Scott ja Lennon (2016) 
nostavatkin artikkelissaan esimerkiksi 
New Yorkin High Line Parkin, jossa ym-
päröivien kiinteistöjen arvo nousi alueen 
kehittämisen myötä 103 prosenttia. Tähän 
uhkaan on kuitenkin mahdollista puuttua 
kehittämällä kattava ja kokonaisvaltainen 
viherverkko kaupunkeihin ja tarkastele-
malla luontopohjaisia ratkaisuja osana 
laajempaa kaupunkien siniviherverkkoa 
ja kaupunkien toimintaa.
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Hulevesien hallinnan kehittäminen on yksi 
kestävän kaupunkikehityksen tavoitteista. 
Hulevesien imeyttäminen niiden kerään-
tymispaikoilla on MRL:ssä (132/1999) 103 
§:ssä kirjattu yhdeksi hulevesien hallinnan 
tavoitteista. Helsingin kaupunki on laatinut 
vuonna 2018 Hulevesiohjelman, jossa on 
esitetty kestäviä keinoja hulevesihallinta-
ratkaisuihin. Hulevesiohjelmassa yhdeksi 
kustannustehokkaaksi tavaksi hallita hule-
vesiä on todettu viherpinta-alan lisäämi-
nen (Helsingin kaupunki 2018:7). 

Myös korttelipihoilla on mahdollista kehit-
tää ja toteuttaa luontopohjaisia hulevesien 
hallinnan ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi 
erilaiset hulevesiaiheet, kuten painanteet 
ja sadepuutarhat. Hulevesiaiheet tarjo-
avat moninaisia hyötyjä, sillä ne eivät ai-
noastaan vähennä tai hidasta hulevesien 
määrää, vaan samalla myös rikastuttavat 
ja elävöittävät asuinympäristöjä (Helsin-
gin kaupunki 2018:9). 

Luonnonmukaiset hulevesien hallintame-
netelmät voidaan jakaa suuruutensa ja 
sijaintinsa perusteella kahteen eri luok-
kaan: alueellisiin tai paikallisiin menetel-
miin. Paikallisilla menetelmillä tarkoite-
taan tontti- tai korttelikohtaisia ratkaisuja. 
Luonnonmukaiset hulevesien hallintame-
netelmät voidaan puolestaan jakaa toi-
mintaperiaatteensa mukaan neljään eri 
kategoriaan: hulevesien vähentämiseen, 
käsittelyyn, viivyttämiseen ja johtamiseen 
(Kuntaliitto 2012:18.)

Paikallisissa kortteli- ja tonttikohtaisis-
sa menetelmissä tavoitteena on yleensä 
vähentää huleveden määrää ja tasata 
virtaamaa. Myös hulevesien laatuun py-
ritään vaikuttamaan mahdollisimman lä-
hellä hulevesien syntypaikkaa (Kuntaliitto 
2012:19.)

Kasvillisuus vaikuttaa hulevesien mää-
rään viivyttämällä, pidättämällä ja käyt-
tämällä vettä. Kasvien pinnoille pidättynyt 
vesi haihtuu sateen alkuvaiheessa, jolloin 

2.2 VAIKUTUS HULEVESIEN HALLINTAAN

maanpinnalle valuneen veden määrä on 
vähäisempi. Lisäksi kasvit haihduttavat 
elintoiminnoillaan maaperän vettä juu-
rien kautta lehtiin. Haihdutettavan veden 
määrä vaihtelee lajeittain. Juuriston ja lat-
vuston laajuus vaikuttavat varastoitavan 
ja haihtuvan veden määrään (Augusto 
ym. 2002:242.)

Kasvillisuus muokkaa myös maaperää 
kuohkeammaksi, jolloin se läpäisee pa-
remmin vettä ja vaikuttaa hulevesien 
imeytymiseen. Maaperä suodattaa myös 
kiintoainesta ja sitouttaa epäpuhtauksia 
(Kuntaliitto 2012:142.) Lisäksi maaperän 
mikrobit vaikuttavat hulevesien laatuun 
sitomalla ravinteita ja muuttaen ne vaa-
rattomammiksi (Kuntaliitto 2012:142–143).

Viherkatot ovat myös yksi luontopohjainen 
ratkaisu, jolla voidaan parantaa huleve-
sien hallintaa pihoilla. Viherkatot vaikut-
tavat maahan valuvien hulevesien mää-
rään. Viherkattojen on todettu vähentävän 
hulevesien valuntaa ja tasaavan tulva-
huippuja. Tiiviisti rakennetuilla alueilla, 
joissa vettä läpäisemättömien pintojen 
osuus on suuri, voidaan viherkatoilla mer-
kittävästi vaikuttaa valunnan määrään 
(Lehtovuori 2015).

Pihoilla, joilla maanpäälliseen osuuteen 
on mahdollista lisätä ja rakentaa maava-
raisia ratkaisuja, voidaan hulevesien vii-
vyttämiseen ja käsittelyyn vaikuttaa muun 
muassa sadepuutarhojen (rain garden) 
tai biopidätysalueiden (bioretention) 
avulla (Nuotio 2011:12). Näissä imeytyspai-
nanteissa hulevedet kerääntyvät lammi-
koiksi, jolloin ne viivyttävät hyvin hulevesiä 
ja puhdistavat hulevesiä niiden values-
sa useiden maakerrosten läpi (Kuntaliitto 
2012:151).

Keskeisintä hulevesien hallinnassa on 
hulevesien määrän vähentäminen, sillä 
tällä tavoin voidaan luoda parhaiten ra-
kentamista edeltävä tilanne (Kuntaliitto 
2012:142).

2.3 VAIKUTUS LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN

Luonnon monimuotoisuuden heikkenemi-
nen on maailmanlaajuinen ilmiö, mutta 
sen ratkaisut ovat usein paikallisia. Luon-
topohjaiset ratkaisut ovat paikallisia me-
netelmiä, joiden avulla voidaan vaikuttaa 
alueen viherrakenteeseen ja siten mah-
dollisesti myös luonnon monimuotoisuu-
teen (Bridgewater 2018:314). Helsinki on 
laatinut luonnon monimuotoisuuden tur-
vaamisen toimintaohjelman, jossa pyr-
kimyksenä on muun muassa panostaa 
rakennettujen viheralueiden kehittämi-
seen ja monimuotoistamiseen (Helsingin 
kaupunki 2020a:4). Yhtenä keinoina kau-
punkialueilla on olemassa olevien nurmi-
alueiden korvaaminen niitty- tai ketokas-
villisuudella (Helsingin kaupunki 2020a:16).

Luontopohjaiset ratkaisut ja luonnontilais-
ten monimuotoisten kohteiden vaaliminen 
voivat rakennetuissa ympäristöissä rikas-
tuttaa luonnon monimuotoisuutta (Helsin-
gin kaupunki 2020a:16). Luontopohjaiset 
ratkaisut voivat lisäksi tarjota uusia elin-
ympäristöjä. Kerrostalopihoilla viherkatot 
ja -seinät ovat yksi ratkaisu uusien elinym-
päristöjen luomiseen. Katot ovat valmiiksi 
rakennettuja, joten niiden päällystäminen 
esimerkiksi ketokasvillisuudella voi tarjota 
muun muassa hyönteisille uusia elinym-
päristöjä, jotka muuten jäisivät käyttämät-
tä.

Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan 
vaikuttaa kerrostalopihojen kasvillisuu-
den monipuolistamiseen. Kuivat kedot 
tai viherpainanteet sekä niiden maaperä 
mahdollistavat elinympäristöt erityyppi-
selle eliöstölle. Kuten aiemmin on todettu, 
ei kasvivalinnoilla suoraan voida vaikuttaa 
sinne kulkeutuvaan eliöstöön, mutta mo-
nipuoliset elinympäristöt lisäävät mah-
dollisuuksia monipuolisemman eliöstön 
kehittymiseen. Kasvivalinnoilla voidaan 
kuitenkin vaikuttaa siihen, että suositaan 
kotoperäisiä lajeja, mikä parantaa koto-
peräistä luonnon monimuotoisuutta (Ig-
natieva 2011:23).

Yksittäisten elinympäristöjen lisäksi luon-
topohjaiset ratkaisut voivat toimia laajem-
man viherverkoston osana. Kaupunkien 
viherverkostot koostuvat niin puistoista, 
pientareista, hautausmaista kuin myös 
pihoista ja puutarhoista. Erilaiset viher-
rakenteet, kuten esimerkiksi viherkatot, 
voivat täydentää tätä verkostoa luomalla 
elinympäristöjä ja niin sanottuja astinkiviä 
paikkoihin, joissa muuten ei olisi viherym-
päristöä (Ignatieva 2011:22.)
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2.4 VAIKUTUS VIRKISTYKSEEN JA HYVINVOINTIIN

Viherrakenteella ja pihoilla on todettu 
olevan merkitystä ihmisten hyvinvointiin. 
Jopa vihreän näkeminen voi vaikuttaa ih-
misten palautumiseen. Ulrich (1984) totesi 
tutkimuksessaan, että sairaalassa olevat 
potilaat toipuvan nopeammin silloin, kun 
heillä oli mahdollisuus nähdä ikkunasta 
pihalle. Myös Kaplan (2001:536) on tullut 
vastaavaan tulokseen tutkiessaan luon-
non näkymistä ikkunoista asuinalueilla. 
Näkymä puutarhaan, pensaisiin ja kukkiin 
vaikutti voimakkaasti asukkaiden hyvin-
vointiin ja asumistyytyväisyyteen.

Näkymien lisäksi viherrakenne tarjoaa 
asukkaille mahdollisuuden toiminnalli-
seen pihan ja puutarhan hoitoon. Sen 
on todettu voimistavan niin asukkaan 
asuinalueeseen kuulumisen tunnetta 
kuin myös asumistyytyväisyyttä (Hasu 
2009:57; 66–68; Kaplan 2001:535).

Pihojen vihreiden elementtien vaikutus-
ta asukkaisiin on myös tutkittu. Coley ym. 
(1997) tekivät tutkimuksen, jossa tarkastel-
tiin luonnon elementtien – kuten puiden, 
nurmen ja kukkien – vaikutusta Chica-
gon julkisten vuokra-asuntojen ulkotilojen 
viihtyisyyteen sekä asukkaiden virkistys-
käyttöön ja sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti 
pihoilla oleviin puihin ja niiden vaikutuk-
seen. Tutkimuksessa todettiin, että puilla 
on tärkeä merkitys siihen, miten julkisten 
vuokra-asuntojen asukkaat käyttivät ul-
kotiloja (Coley ym. 1997:486). Puut olivat 
merkittävä vetovoimatekijä pihoilla. Li-
säksi ihmisiä oleili alueilla, joissa luonto 
oli muutenkin läsnä (Coley ym. 1997:487).

Virkistävän ympäristön vaatimuksena on 
riittävä lajiston rikkaus ja johdonmukai-
suus, jotta ympäristö koetaan luonnon-
mukaisena ja näin ollen virkistävänä.  Se, 
millaisen mielikuvan ihmiset luovat ym-
päristöstä, vaikuttaa siihen, miten ihmiset 
siihen reagoivat (Taylor & Hochuli 2015.) 
On huomattu, että luonnon elementit vai-

kuttavat voimakkaasti siihen, miten ihmi-
set kokevat heidän ympäristönsä (Coley 
ym. 1997:472). Viherympäristön läsnäolon 
on nähty vaikuttavan ihmisten mielikuviin 
tilan väljyyden tunnusta sekä lisäävän 
asukkaiden tyytyväisyyttä naapurustoon-
sa (Coley ym. 1997:488). Pihoilla on myös 
esteettinen merkitys sen asukkaille. Ku-
kat ja vaihteleva kasvillisuus ilmentää eri 
vuodenaikojen vaihtelua (Nuotio 2011:10.)

2.5 VIHERAKENTEEN ELEMENTIT KERROSTALOPIHOILLA

Kerrostalojen pihoja on mahdollista kehit-
tää erilaisilla viherrakenteen elementeillä 
luonnonmukaisemmiksi, elinympäristöil-
tään monipuolisemmiksi ja asukkaille viih-
tyisämmiksi. Viherrakenteen elementeillä 
ja niitä lisäämällä voidaan muuttaa kovil-
la pinnoilla päällystetyt kantakaupungin 
kerrostalopihat vihreämmiksi ja samal-
la vaikuttaa hulevesien hallintaan, luon-
non monimuotoisuuteen sekä asukkai-
den viihtyisyyteen ja luonnon kokemiseen. 
Taulukossa 2 on esitetty viherrakenteen 
elementit, jotka pääosin pohjautuvat Hel-
singin viherkertoimessa esitettyihin ele-
mentteihin. Viherkertoimen laadintaan on 
osallistunut eri alojen asiantuntijoita ja sii-
hen kerätty tieto on ollut myös tässä työssä 
pohjana. Taulukkoon on tiivistetysti koottu 
tietoa siitä, miten elementit vaikuttavat 
ympäristöön ja pihojen toimintaan.

Nämä viherrakenteen elementit ja niiden 
vaikutukset on koottu yhteen kaavioon. 
Kaaviossa on tarkasteltu näiden viher-
rakenteen elementtien vaikutuksia hule-
vesien hallintaan (laatuun ja määrään), 
luonnon monimuotoisuuteen sekä hyvin-
vointiin ja viihtyisyyteen (kuva 11). Vaikutus-
ten suuruudesta kertoo ympyrän koko, joka 
sijoittuu jokaisen viherrakenteen elemen-
tin janalle. Vaikutukset on jaettu kolmeen 
suuruusluokkaan: pieneen, keskisuureen 
ja suureen vaikutukseen. Lisäksi joidenkin 
viherrakenteen elementtien kohdalla vai-
kutus on arvioitu niin vähäiseksi, että sille 
ei ole annettua arvoa. Arviot elementtien 
vaikutusten suuruudesta perustuvat kerät-
tyyn teoriaan sekä omaan arvioon. Arviot 
ovat yleistyksiä.

Vanhoja pihoja kehitettäessä on olemassa 
olevalla kasvillisuudella keskeinen arvo, ja 
perusrakennuskohteissa olemassa olevan 
kasvillisuuden säilyttäminen ja suojelemi-
nen on tärkeää. Muun muassa vanhojen 
täysikasvuisten puiden vaikutukset ovat 
uusia istutettuja puita suuremmat. Kaavion 

arviot perustuvat kuitenkin uusiin viher-
rakenteisiin, sillä pihojen kehittäminen voi 
vaatia uusien rakenteiden lisäämistä. Pi-
hojen perusparannuksessa on kuitenkin 
tärkeää huomioida myös vanhan kasvil-
lisuuden suojelu ja säästäminen ennen 
korjaustoimenpiteitä.

Kaaviosta voidaan nähdä, että erilaiset 
viherrakenteen elementit vaikuttavat eri 
tavalla neljään tarkasteltavaan näkökul-
maan. Esimerkiksi viherkattojen voidaan 
nähdä lisäävän luonnon monimuotoisuut-
ta tarjoamalla uusia elinympäristöjä paik-
koihin. Vastaavasti myös viherseinät voivat 
tarjota uusia elinympäristöjä. Kuitenkin 
tarkasteltaessa esimerkiksi hulevesien 
hallintaa, voidaan viherkattojen nähdä 
vaikuttavan hulevesien määrälliseen hal-
lintaan kohtalaisesti viivyttämällä sade-
vesiä, kun taas viherseinien kasvualustan 
määrä on pienempi ja sitä myöten myös 
vaikutus vähäisempi.  Arviossa on pyritty 
määrittelemään keskiarvo, sillä esimerkik-
si maksaruohokatolla vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen ja hulevesien hallin-
taan ovat vähäisemmät kuin niittykatolla. 

Perusrakennuskohteissa olemassa olevan 
kasvillisuuden suojeleminen ja sen arvon 
tunnistaminen, kasvillisuuden monipuo-
listaminen ja viherrakenteen lisääminen 
sellaisille alueille, joille se on mahdollista, 
ovat keskeisiä toimenpiteitä. Esimerkik-
si nurmialueiden muuttaminen niityiksi ja 
kovien vettä läpäisemättömien pintojen 
korvaaminen läpäisevillä pinnoilla, uusien 
elinympäristöjen rakentaminen katoille ja 
erilaisten hulevesipainanteiden lisäämi-
nen voivat muuttaa pihan toimintaa si-
ten, että sen hulevesien hallintaa, luonnon 
monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä saa-
daan lisättyä.



Taulukko 2. Pihoille soveltuvat viherrakenteen elementit, jotka pääosin pohjautuvat Helsingin viherkertoimessa esitettyihin elementteihin
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VIHERRAKENTEEN ELEMENTTI

Istutettava puu
• lehtipuut ja havupuut

Puut vaikuttavat hulevesien hallintaan muun muassa haihduttamalla ja imemällä vettä juurillaan.
Puut vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen tarjoamalla elinympäristöjä ja lisäävät viihtyisyyttä antamalla varjoa ja viilentämällä ympäröivää ilmaa. 

Istutettava pensas
• lehtipensaat ja havupensaat

Pensaat vaikuttavat hulevesien hallintaan ja luonnon monimutoisuuteen vastaavalla tavalla kuin pensaat, mutta pienemmässä mittakaavassa.
Pensaat tuovat näkösuojaa ja lisäävät sitä kautta viihtyisyyttä 

Niitty
• kedot, tuoreet niityt ja kosteat niityt

Niityjen vaikutus hulevesien hallintaan on riippuvainen niittytyypistä ja määperästä. Niityjen kasvualusta on pääasiassa ohut, eikä näin ollen suodata tai ime hulevesiä suuria määriä. 
Niityjen kasvillisuus on vaihtelevaa ja monipuolista. Niityt tarjoavat monenlaisia elinympäristöjä ja parantavat luonnon monimuotoisuutta.
Kukkivat niityt ovat esteettinen näky pihalla.

Nurmi

Nurmikoiden merkitys hulevesien hallintaan on vähäinen ohuen kasvualustan vuoksi.
Nurmet ovat yleensä hoidettuja, joten ne eivät tarjoa vaihtelevia eliympäristöjä ja niiden merkitys luonnon monimuotoisuudellle on vähäisempi.
Hoidetut nurmet tarjoavat oleskelualueita pihoilla, joten ne voivat parantaa virkistystä ja viihtyisyyttä.

Viherkatto
• maksaruoho- ja ketokatto

Viherkattojen vaikutukset hulevesien hallintaan riippuvat viherkattojen pinta-alasta ja kasvualustan paksuudesta. Viherkatot viivyttävät sade- ja sulamisvesiä kattopinnoilla, mikä tasaa tulvahuippuja.
Viherkatot tarjoavat uusia elinympäristöjä, mutta niiden vaikutuksen suuruus luonnon monimuotoisuuteen riippuu kattokasvillisuudesta.
Viherkatot voivat kerrostaloaluella lisätä maisemallista hyötyä, kun kattokasvillisuus näkyy kerrostalojen ikkunoista.

Kattopuutarha

Kattopuutarhoissa voi olla puita ja pensaita kasvamassa, mikä lisää niiden vaikutusta imeä hulevesiä.
Kattopuutarhat tarjovat uusia elinympäristöjä.
Kattopuutarhat tarjoavat mahdollisuuden hyötyviljelyyn tai oleskeluun.

Viherseinä

Viherseinien vaikutus hulevesien hallintaan on vähäinen, sillä kasvualustan pinta-ala on pieni.
Viherseinät tarjoavat uusia elinympäristöjä.
Viherseinät lisäävät viherrakententeen määrää pinnoilla, joilla muuten kasvillisuutta ei olisi. Vihreät seinät lisäävät viihtyisyyttä ja maisemallista hyötyä.

Painanne
• imeytyspainanne, biosuodatupainanne, sadepuutarha

Painanteiden merkitys hulevesien hallinnalle on suuri. Painanteet viivyttävät hulevesiä ja parhaimmillaan puhdistavat niitä maakerrostensa läpi.
Painanteet monipuolistavat pihojen elinympäristöjä, jos kasvivalinnat ovat monipuolisesti toteutettu.
Painanteet viilentävät ympäröivää ilmaa haihduttamalla hulevesiä, sadepuutarhat lisäävät viihtyisyyttä monipuolisen kasvillisuuden ja puutarhamaisen olomuotonsa ansiosta.

Viljelylaatikko

Viljelylaatikoiden merkitys hulevesien hallintaan on vähäinen. Lisäksi niiden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen on myös pieni.
Viljelylaatikot lisäävät pihan toiminnallisuutta ja tarjoavat mahdollisuuden ravinnon tuotantoon.

Läpäisevä pinnoite
• nurmikiveys, nurmisaumattukiveys

Läpäisevät pinnoitteet mahdollistavat sen, että hulevedet voivat imeytyä kasvipäällysteisistä kohdista maaperään, mutta niiden merkitys on vähäinen.
Läpäisevien pinnoitteiden merkitys luonnon monimuotoisuuteen ja viihtyisyyteen ja luonnon kokemiseen on vähäinen.

 



suuri vaikutus

Ympyrän suuruus merkitsee  
viherrakenteen elementin  
vaikutusta kyseiseen   
tarkasteltavaan asiaan

keskisuuri vaikutus

pieni vaikutus

Kuva 11. Viherrakenteen elementit ja arvio niiden vaikutuksista suhteessa toisiinsa. Vaiku-
tuksia on arvioitu hulevesien hallintaan, luonnon monimutoisuuteen sekä viihtyisyyteen 
ja luonnon kokemiseen. Kaavion ympyröiden koko on suhteellinen, sillä todellisuudessa 
elementtien vaikutus riippuu mm. pinta-alasta ja kasvualusta syvyydestä.
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Rotterdamissa satama-alueen monimuotoisuutta on kehitetty vaihtelevilla istutuksilla.

Kuva 12. Klimakvarterin sijaintikartta
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Missä?

Østerbro sijaitsee Tanskan pääkaupun-
gissa Kööpenhaminassa (kuva 12). Kau-
punginosa on lapsiperheiden suosiossa 
ja pääosin asuinaluetta. Østerbro sijaitsee 
Kööpenhaminan historiallisen keskustan 
pohjoispuolella.

Mitä tehtiin?

Ilmastonmuutos ja sen myötä voimistuvat 
sateet johtivat Kööpenhaminassa siihen, 
että ryhdyttiin kehittämään paremmin il-
mastonmuutokseen sopeutuvaa kaupun-
kirakennetta. Sadevesien määrän on odo-
tettu vielä kasvavan tulevaisuudessa 30 
prosenttia nykyisestä. Østerbron ilmasto-
korttelin lähtökohtana oli tehdä korttelista 
ilmastonmuutoksen sopeutuvampi ja vai-
kuttaa alueella muodostuvien ja viemäri-
verkostoon valuvien hulevesien määrään 
(Klimakvarter 2016.)

3 REFERENSSIKOHTEET
3.1 KLIMAKVARTER ØSTERBRO

Ratkaisut olivat niin sanottuja vihreitä ja 
sinisiä ratkaisuja. Alueella lisättiin katu-
puiden määrää kaduille ja 20 prosenttia 
asfaltoiduista naapurustoista muutettiin 
viheralueiksi, joita hyödynnettiin huleve-
sienhallinnassa. Tavoitteena oli, että 30 
prosenttia sateesta käsiteltäisiin pinnoilla, 
mikä keventäisi viemärikapasiteettia. Rat-
kaisujen todettiin olevan kustannuksiltaan 
halvempia kuin jo rakentuneen kaupunki-
rakenteen viemäriverkoston kapasiteetin 
kasvattaminen (Klimakvarter 2016.)

Ilmastokortteli-visiossa on ehdotettu toi-
menpiteitä eri osa-alueille. Korttelipihoil-
la lähtökohtana on hyödyntää sadevesiä, 
jotta pihoista saadaan vihreämpiä ja viih-
tyisämpiä. Tavoitteena on kerätä katoilta 
ja pihoilta valuvat vedet ja hyödyntää ne 
vihreämpien sisäpihojen rakentamisessa. 
Korttelipihat vastaavat 30 prosenttia asui-
nalueen pinta-alasta, joten ne omaavat 
suuren potentiaalin ja vaikutuksen alueen 
paikalliseen hulevesien hallintaan. Hank-
keessa oli mukana kolme eri korttelipihaa, 
mutta tavoitteena on luoda ratkaisuja, jot-
ka on mahdollista monistaa muihin Köö-
penhaminan korttelipihoihin (Klimakvarter 
2016.)

Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej 
on yksi tulevaisuuden sisäpihoista. Hank-
keessa tavoitteena oli kehittää pihan kas-
villisuutta ja kekseliäitä sadevesiratkaisuja, 
jotka ovat toiminnallisia ja esteettisiä sekä 
erityisesti korttelipihoille sopivia. Pihoilla 
säilytettiin muun muassa nykyisiä puita ja 
istutettiin uusia. Luonnonmukaisuutta ja 
kasvillisuutta lisättiin, mikä toi varjoisuut-
ta pihalle. Piha jaettiin kasvillisuudeltaan 
vaihteleviin alueisiin, ja osassa pihaa oli 
avoimempaa matalampaa kasvillisuutta 
(Klimakvarter 2016.)



Kuva 13-15. Pohjakuva ja leikkaukset Fremtidens Gårdhave ved Tomsgård-
svej -pihasta. Pihalle on tuotu kasvihuone; luontoteemainen leikkipaikka, 
joka on puustoisen alueen suojassa; avarampi matalan kasvillisuuden alue, 
jossa voi kuunnella virtaavaa vettä. (Kuvien lähde: Klimakvarter, SLA)

leikkipaikka yhdistettynä 
luonnonelementteihinpuustoisempi alue

puustoisempi alue/  
uusia puita

kattojen sadevedet kerätty

orangeri

orangeri

avoimempi niittyalue

avoimempi niittyalue
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Hulevesien määrää on pyritty käsittelemään pihalla erilai-
silla viherratkaisuilla. Hulevedet on kerätty katoilta ja pihoil-
ta. 
Alueelle on lisätty uutta kasvillisuutta, joka vaikuttaa positii-
visesti hulevesien laatuun.

Luonnon monimuotoisuutta on kehitetty rakentamalla vaih-
televia elinympäristöjä, paahteisista ja avoimista matalan 
kasvillisuuden alueista varjoisampiin puustoisiin alueisiin.
Viihtyisyys on ollut yksi pihan kunnostamisen lähtökohdista 
ja pihalle on luotu vaihtelevia paikkoja. Pihoille on lisätty 
puustoa, joka luo suojaisampia ja varjoisampia paikkoja 
oleiluun ja leikkiin. Pihalla on myös avoimempia aurinkoi-
sempia paikkoja. Lisäksi pihalle on rakennettu talvipuutarha 
eli orangeri, jossa on mahdollista viljellä kasveja.

Mita oppeja?

Pihan kunnostuksessa lähtökohtana on ollut parantaa alueen 
hulevesien hallintaa luontopohjaisilla ratkaisuilla ja lisäämällä 
viherrakenteen määrää. Samalla viherrakenteella on haluttu 
luoda viihtyisämpi ja monipuolisempi pihaympäristö asukkaille. 
Piha on pyritty pitämään luonnonmukaisena ja leikki on pihalla 
yhdistetty luonnon elementteihin.



Kuva 16. Augustenborgin sijaintikartta

Kuva 17-18. Kasvitieteellinen kattopuutarhan toimii mm. tutkimuksen ja 
opetuksen tukena (ylhäällä) (Kuvan lähde: Scandinavian Green Roof 
Institute). Alhaalla on kuva Augustenborgin ympäristöstä (Kuvan läh-
de: Wikimedia Commons).

kasvitieteellinen viherkatto

avo-oja

oleskelua  
veden äärellä

vesi näkyväksi

uusia puita

uusia pensaita
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3.2 AUGUSTENBORG, MALMÖ, RUOTSI

Missä?

Augustenborgin asuinalue sijaitsee Ruot-
sin eteläosassa Malmössä, maan kolman-
neksi suurimmassa kaupungissa (kuva 16). 
1940-luvun lopussa rakennettu Augusten-
borgin alue kärsi jatkuvasti tulvista sekä ta-
loudellisen tilan heikentymisestä johtuvista 
sosiaalisista ongelmista (Kazmierczak & 
Carter 2010).

Mitä tehtiin?

Augustenborgin asuinalue kunnostet-
tiin vuosina 1998 ja 2002 (Climate Adapt 
2014). Vuonna 1998 käynnistyi Ekostaden 
Augustenborg -projekti, jossa tavoittee-
na oli kehittää naapurustoa ekologisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäväksi 
asukkaita osallistamalla. Hankkeessa oli-
vat osallisina Malmön taloyhtiö MKB ja 
Malmön kaupunki (Ilmastokestävän kau-
pungin suunnitteluopas 2014.)

Alueen hulevesien käsittelyä haluttiin pa-
rantaa ekologisilla keinoilla. Tavoitteena 
oli, että hulevedet saataisiin käsiteltyä 
mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa niiden muodostumisalueilla. Lisäksi 
alueelle rakennettiin avoviemäriverkosto, 
jossa hulevedet kulkeutuivat eteenpäin 
(Ilmastokestävän kaupungin suunnittelu-
opas 2014.) Alueelle lisättiin myös viivy-
tysaltaita, viherkattoja ja viheralueita 
(Climate Adapt 2014).

Tuloksena saatiin vähennettyä sade-
veden valuntaa puolella. Alue ei ole 
tulvinut kertaakaan sen jälkeen, kun 
avoin viemäri verkko asennettiin. Lisäksi 
alueen monimuotoisuus on kohentunut. 
 Augustenborgin pihoille on istutettu suu-
ret määrät uusia puita, pensaita ja mui-
ta viherrakenteita parantamaan alueen 
virkistyskäyttöä ja viihtyisyyttä. Lisäk-
si alueelle rakennettiin kasvitieteellinen 
kattopuutarha, joka on lisännyt alueen 
vetovoimaisuutta vierailukohteena (Il-
mastokestävän kaupungin suunnittelu-
opas 2014.) Alueen imago on parantunut 
viherrakenteen vahvistamisen myötä ja 
luonnon monimuotoisuus on lisääntynyt 
50 prosenttia (Climate Adapt 2014).

Mitä oppeja?

Alueen kehittäminen tehtiin yhteistyös-
sä taloyhtiön, kaupungin ja asukkaiden 
kanssa. Osallistamisesta saatiin alueel-
la hyviä tuloksia ja hanketta vastustettiin 
vain vähän. Hulevesien hallinta toteu-
tettiin ekologisilla keinoilla, mikä lisä-
si alueen viihtyisyyttä ja luonnon mo-
nimuotoisuutta. Augustenborgissa on 
hyvin nähtävissä luontopohjaisten rat-
kaisujen tuomat moninaiset ja toisiinsa 
kytkeytyneet hyödyt. 

Sadevesien valunta on vä-
hentynyt 50 prosenttia ja 
alueen tulvimisongelmat ovat 
poistuneet luonnon mukaisten 
hulevesiratkaisujen myötä. 

Alueelle on lisätty kosteikkoja, 
tekoaltaita ja muita luonnon 
mukaisia vesien käsittelyyn 
soveltuvia elementtejä, jotka 
puhdistava hulevesiä niiden 
kulkeutuessa avoimen vie-
märiverkoston läpi.
Luonnon monimuotoisuus 
on lisääntynyt 50 prosenttia. 
Luonnon mukaiset hulevesi-
ratkaisut ovat lisänneet uusia 
elinympäristöjä alueella ja 
lisäksi luonnon monimuotoi-
suutta on lisätty uusilla viher-
rakenteen elementeillä.
Alueen viihtyisyyttä on paran-
nettu lisäämällä puita, pen-
saita ja muita viherrakenteen 
elementtejä pihoille. Näky-
vät vesipinnat voivat lisätä 
alueen viihtyisyyttä. Lisäksi 
alueella on vetovoimaa lisää-
vä kasvitieteellinen viherkatto.



Kuva 19. Amsterdamin sijaintikartta

Kuva 20. Kortteleille osoitetut keinovalikoimat hulevesien 
hallinnan parantamiseksi. (Kuvan lähde: Amsterdam Rain-
proof)
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3.3 VEDENPITÄVÄ AMSTERDAM

Missä?

Amsterdam on Alankomaiden pääkau-
punki. Kaupunki on alava ja sijaitsee me-
renrannalla, osaksi merenpinnan alapuo-
lella (kuva 19). Kaupungissa on toteutettu 
Vedenpitävä Amsterdam -hanke. Yksi sen 
kohteista on Betondorpin kaupunginosa, 
johon hankkeen työkaluja sovellettiin.

Mitä tehtiin?

Kööpenhaminaan vuonna 2011 iskenyt 
rankkasade, jossa vettä satoi 150 milli-
metriä puolessatoista tunnissa, ja siitä 
seuranneet taloudelliset vahingot, he-
rättivät Amsterdamin kaupungin poh-
timaan vastaavan tapahtumista myös 
Alankomaissa. Mallinnukset osoittivat, 
että vastaava olisi mahdollista, mikä 
käynnisti ajatuksen vedenpitävän Ams-
terdamin (Rainproof Amsterdam) raken-
tamisesta (Naafs 2020:8.)

Projektissa oli mukana osallisia niin yk-
sityiseltä kuin myös julkiselta sektorilta. 
Yhteistyökumppaneina oli muun muassa 
Asterdamin kaupunki ja sen viranomai-

sia, asukkaita, asunto-osakeyhtiöitä, va-
kuutusyhtiöitä, tutkijoita ja kouluja sekä 
ammattilaisia (Naafs 2020:3.) Eri taho-
jen osallistaminen mukaan hankkeeseen 
oli avain onnistumiseen (Naafs 2020:9). 
Vedenpitävä Amsterdam -projektissa 
keskeistä oli verkostoajattelu, päällek-
käisten teemojen ja jaettujen intressien 
tunnistaminen (Naafs 2020:17).

Jotta kaupungista voitaisiin tehdä todel-
la vedenpitävä, todettiin, että sekä jul-
kiset että yksityiset alueet, kuten kadut, 
puutarhat ja pihat sekä katot, on otet-
tava mukaan vesien hallintaan (Naafs 
2020:9). Yhtenä kohteena vedenpitä-
vän Amsterdamin rakentamisessa oli-
vat vanhat korttelialueet. Kun korttelei-
ta piti kunnostaa, otettiin lähtökohdaksi 
hulevesien hallinnan suunnittelu (Naafs 
2020:32). Yksi Vedenpitävä Amsterdam 
-hankkeen aikana toteutuneista kohteis-
ta on Betondorp. Alueen kaduille lisät-
tiin läpäiseviä pintoja. Yksi suurimmista 
muutoksista oli alueelle rakennettu pai-
nanne, joka viivyttää alueen hulevesiä. 
Kasvillisuus lisäsi luonnon monimuotoi-
suutta ja hulevesien puhdistusta (Naafs 
2020:33.)

Vedenpitävä Amsterdam -hankkeen yh-
teydessä luotiin lisäksi keinovalikoima, 
joiden avulla voidaan parantaa kau-
pungin hulevesien hallintaa. Keinovali-
koima on koottu hankkeen verkkosivuille, 
jossa jokainen kansalainen löytää tietoa 
eri menetelmistä ja niiden vaikutuksista 
kaupunkiin (Amsterdam Rainproof 2021). 
Keinovalikoimaan on luontopohjaisten 
ratkaisujen lisäksi koottu myös muita hu-
levesien hallintamenetelmiä.

Mitä oppeja?

Koko kaupungin kunnostaminen parem-
min hulevesiä hallitsevaksi edellyttää 
osallisia niin yksityiseltä kuin julkiselta 

Hulevesien määrän vähentämiseksi 
keinovalikoimassa on otettu luonto-
pohjaisia ratkaisuja mukaan. 

Hulevesien hallinta on hankkeen läh-
tökohta ja hulevesien laatua pyritään 
myös eri keinoilla parantamaan.

Strategian lähtökohta on ollut huleve-
sien hallinta.

Strategian lähtökohta on ollut huleve-
sien hallinta.

sektorilta. Eri tahojen verkosto ja yh-
teisten intressien tunnistaminen on kes-
keisenä lähtökohtana kattavan verkos-
ton kasaamiseksi ja eri tahojen mukaan 
saamiseksi. Avoin viestiminen asukkaille 
mahdollisti luontopohjaisten ratkaisujen 
lisäämisen korttelialueille. Verkkosivujen 
perustaminen ja keinovalikoiman esitte-
ly verkkosivuilla on helpottanut tiedon-
saantia.
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KOHDEALUEEN ANALYYSI JA
SUUNNITTELUTILANNE



Kuva 21. Pasilan huvila-alue. Maistraatinkatu 7, 5 vuonna 1911 
(Kuvan lähde: Helsingin kaupunginmuseo / Brander Signe)

Kuva 22. Länsi-Pasilan Palkkatilantori. Taustalla Palkkatilankatu 7 ja Pasilan  
puistotie 4 vuonna 1984 (Kuvan lähde: Helsingin kaupunginmuseo / Alanco Jan)

Kuva 23. Edessä vasemmalla Palkkatilankatu 7 ja taustalla vasemmalla Pasilanraitio 4, vuonna 1982.    
(Kuvan lähde Helsingin kaupunginmuseo / Alanco Jan)

4 LÄNSI-PASILAN HISTORIAA

Pasilan alueen suuret muutokset alkoivat 
1850-luvun lopulla. Rautateiden rakenta-
minen alkoi Töölönjärven rannan penger-
tämisellä. 1870-luvulla Töölönjärvi kuiva-
tettiin ja täytettiin kokonaan, ja sen päälle 
rakennettiin Pasilan asemapiha (Alameri 
ym. 2017:4) Pasilan alue alkoi rakentua 
1800-luvulla teollistumisen ja kaupungis-
tumisen seurauksena, kun vuokrat kallis-
tuivat ja vuokra-asunnoista ja -tonteista oli 
puutetta Helsingissä. Työläiset muuttivat 
halvempien asumiskustannusten perässä 
Pasilan alueelle, joka aikanaan tunnettiin 
Fredrikgsbergin esikaupunkialueena (Au-
vinen 2015:5–6.)

Länsi-Pasilan alue rakentui pääosin vuo-
sina 1895–1905. Alue tunnettiin viihtyisä-
nä Puu-Pasilana. Se oli luonnonläheinen 
asuinalue, jossa maaston pinnanmuo-
dot vaihtelivat ja rakennuksia ympäröivät 
metsäiset alueet (Auvinen 2015:6.)

Pasilan esikaupunkialue liitettiin osaksi 
Helsinkiä vuonna 1912. Puu-Pasila joutui 
kuitenkin muutosten kohteeksi 1970-luvun 
loppupuolella, kun alueella aloitettiin laa-
jamittainen purkaminen (Auvinen 2015:7). 
Länsi-Pasilan pohjoisosia koskeva asema-
kaava sai lain voiman vuonna 1982 ja ete-
läosia koskeva asemakaava hyväksyttiin 
1979. Länsi-Pasilan alueen rakenne muut-
tui ja alueelle nousi uusia  kerrostaloja ja 
toimistorakennuksia (Auvinen 2015:7). 
Länsi-Pasilan alue rakennettiin eräänlai-
sena vastareaktiona Itä-Pasilan alueelle. 
Länsi-Pasilan alue oli asuntovaltaisempi 
ja kaupunkiympäristön laadussa otettiin 
mukaan uusia ihmisen mittakaavan huo-
mioivia tavoitteita (Helsingin kaupunki 
2019b.) Betonirakentamisen sijaan Län-
si-Pasilan ilme muodostuu punatiilisestä 
rakentamisesta, kaareutuvista kaduista 
sekä vihertävästä ympäristöstä (Arponen 
ym. 2012:20).
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2020

Kuvat 24–29. Ilmakuvia Länsi-Pasilan kehityksestä vuosien varrella (Ilmakuvat: Helsingin kaupunki).
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Ilmakuvista on nähtävissä 
alueen muuttuminen vuosi-
kymmenten aikana. Vuoden 
1950 ilmakuvassa rakentami-
nen levittäytyy Puu-Pasilan 
pohjoispuolelle. Vuoden 1976 
ilmakuvassa on puolestaan 
nähtävissä alueen suuret muu-
tokset, kun eteläosa on raivattu 
rakentamista varten.



Kuva 30. Pro Helsingfors - Suur-Helsingin asemakaavaehdotus vuodelta 1918 (Kuvan 
lähde: Jung 1918). 

Kuva 31. Pasilan asema ja rautatieläisten talo (Toralinna) vuonna 1911  
(Kuvan lähde Helsingin kaupunginmuseo / Brander Signe)

Kuva 32. Pasilan veturitallit vuonna 1911   
(Kuvan lähde Helsingin kaupunginmuseo / Brander Signe)
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Viime vuosina Pasilan alueen rakenne 
on muuttunut Keski-Pasilan Tripla-kaup-
pakeskuksen ja sen ympärille rakennet-
tujen kortteleiden myötä. Pasilan alueen 
tiivistä rakentamista esitettiin jo aika-
naan Eliel Saarisen ja Bertel Jungin laati-
massa Pro Helsingfors – Suur-Helsingin 
asemakaava ehdotuksessa vuonna 1918. 
Suunnitelma ei kuitenkaan silloisen ehdo-
tuksen pohjalta toteutunut.



Rakennusten väliin piiloutuva sisäpiha Länsi-Pasilassa

Kuva 33. Länsi-Pasilan maisemarakenne (Paikkatietoaineistot: rakennukset ja analyy-
sin tausta-aineistona laserkeilausaineisto © Helsingin kaupunki 06 & 07/2020, vinova-
lovarjoste © Maanmittauslaitos 01/2021)
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Länsi-Pasilan alue on rakentunut mäki-
selle ja kallioiselle alueelle. Alue on lä-
hestulkoon kokonaan rakennettu, mutta 
kallioiset piirteet ovat edelleen näkyvissä 
alueen rakennusten välissä sijaitsevina 
avoimina kallioalueina. Alueen rakenta-
misessa on kunnioitettu maastonmuotoja 
ja asuinkorttelit on ryhmitelty niiden mu-
kaan (Helsingin kaupunki 2019b:12).

Alue on kerrostalovaltainen, mutta raken-
nukset ovat suhteellisen matalia (Arpo-

5 LÄNSI-PASILAN MAISEMA- JA
KAUPUNKIRAKENNE

nen ym. 2012:20). Kortteleiden sisäpihat 
ovat kohtalaisen vihreitä ja maaston-
muodot muodostavat vaihtelevia katu-
näkymiä (Helsingin kaupunki 2019b:12).

Länsi-Pasilan alueelle sijoittuu muutamia 
korkeampia kallioselänteitä pohjoiseen 
ja eteläosaan (kuva 33). Länsi-Pasilan 
alue sijoittuu ympäristöään korkeam-
malle ja alueen länsi- ja itäpuolelle si-
joittuvat Keskuspuiston ja Keski-Pasilan 
laaksoalueet.

rakennettu alueselännevaihettumisvyöhykelaakso



Kuva 34. Länsi-Pasilan kallioperä. (Paikkatietoaineistot: kallioperä © GTK 07/2020; rakennukset ja kor-
keuskäyrien tausta-aineistona laserkeilausaineisto © Helsingin kaupunki 06 & 07/2020)
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Kallioperä

Helsingin kallioperä on Uudenmaan lius-
kealuetta, joka kuuluu svekofenniseen lius-
kealueeseen (Helsingin kaupunki 2019c). 
Kallioperän kivilajit luokitellaan kolmeen 
pääluokkaan syntytapansa perusteella. 
Nämä luokat ovat:

• Magmakivilajit, joihin kuuluvat sulasta 
kiviaineksesta kiteytymällä syntyneet 
kivilajit.

• Sedimenttikivilajit, jotka ovat muodos-
tuneet rapautumistuotteiden uudel-
leen kerrostuessa ja kivettyessä.

• Metamorfiset kivilajit, jotka ovat uudel-
leen muotoutuneet (rakenteensa ja/tai 
mineraalikoostumuksensa puolesta) 
maankuoren eri kehitysvaiheissa ko-
vassa paineessa ja lämpötilan muu-
toksissa (Grönholm ym. 2006:4, 46.)

Länsi-Pasilan alueella kallioperä on pää-
osin mikrokliinigraniittia, joka on syväkivi-
laji (kuva 34). Syväkivilajilla tarkoitetaan 
syvällä maan kuoressa kiteytynyttä mag-
makiveä (Grönholm ym. 2006:54). Alueen 
koilliskulmassa kulkee biotiittiparagneissi-
juova. Se on puolestaan metamorfinen 
kivilaji.

Länsi-Pasilan alueella ei kulje murroslaak-
soja.

5.1 KALLIO- JA MAAPERÄ

Maaperä

Helsingin maaperän muodostumiseen 
on pääosin vaikuttanut viimeisin jääkausi. 
Jäätikön reuna vetäytyi noin 13 000 vuotta 
sitten ja sen sulamisvedet ovat vaikutta-
neet maaperän kerrostumiseen (Helsingin 
kaupunki 2020b.)

Länsi-Pasilan alue on kuitenkin lähes ko-
konaan rakentunut, joten luontaiset ra-
kennekerrokset ovat muuttuneet. Alue on 
pääosin täyttömaata, jonka paksuus on 
vähintään 1-3 metriä (kuva 35). Länsi-Pa-
silan alueella on kuitenkin paikoitellen säi-
lynyt avoimia kallioalueita. Niissä kohdin, 
joissa täytekerroksen paksuus on 1–3 met-
riä, vaihtelee maaperä siltistä ja hiekasta 
kalliomaahan. Maaperä vaikuttaa veden-
johtamiskykyyn. Korkea vedenjohtavuus 
mahdollistaa sen, että maaperä voi ottaa 
vastaan paremmin sadevettä (Kuntaliitto 
2012: 117.) Tarkastelualue on pääasiassa 
täyttömaata, joten alueen vedenjohtoky-
vystä ei ole tarkkoja tietoja.

Diplomityön suunnittelualue on muun 
alueen mukaisesti pääosin kallioalueiden 
ja siltti-hiekkakerrosten päälle täytettyä 
rakennettua aluetta. Täytekerroksen pak-
suus vaihtelee metristä yli kolmeen met-
riin. Läpäisemätön pohjamaaperä sekä 
ohut täytekerros voivat vaikuttaa siihen, 
ettei alueella ole mahdollista kunnolla 
imeyttää hulevesiä. 

Biotiittiparagneissi

Metamorfinen kivi

Mikrokliinigraniitti

Syväkivi

Suomen kallioperä 1: 200 000

Suunnittelualue

Tarkastelualue



Kuva 35. Länsi-Pasilan maaperä. (Paikkatietoaineistot: maaperäaineisto, rakennukset ja korkeus-
käyrien tausta-aineistona laserkeilausaineisto © Helsingin kaupunki 06 & 07/2020)
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Tarkastelualue

Suunnittelualue

Maalajiluokat

Kallioinen alue, joka alkaa 0-1 m:n etäisyydellä maanpinnasta

Rakenteilla

Siltti+hiekkakerroksen paksuus on >3 m ja se 
ulottuu maanpintaan tai sen läheisyyteen 

Täytekerroksen paksuus >3 m.    
Täytekerros ulottuu maanpintaan tai sen läheisyyteen 

Kallion päällä olevan siltti+hiekkakerroksen paksuus on 1-3 m.   
Siltti+hiekkakerros ulottuu maanpintaan tai sen läheisyyteen 

Kallion päällä olevan täytekerroksen paksuus on 1-3 m.    
Täytekerros ulottuu maanpintaan tai sen läheisyyteen.

Savikerroksen päällä olevan siltti+hiekkakerroksen paksuus on 1-3 m. 
Savikerrosen paksuus on >3 m.      
Siltti+hiekkakerros on maanpinnassa tai sen läheisyyteen. 

Moreenikerroksen päällä olevan täytekerroksen paksuus on 1-3 m. 
Moreenikerroksen paksuus on >3 m.      
Täytekerros ulottuu maanpintaan tai sen läheisyyteen. 
Siltti+hiekkakerroksen päällä olevan täytekerroksen paksuus on 1-3 m. 
Siltti+hiekkakerroksen paksuus on >3 m.      
Täytekerros ulottuu maanpintaan tai sen läheisyyteen. 
Savikerroksen päällä olevan täytekerroksen paksuus on 1-3 m.  
Savikerroksen paksuus on >3 m.      
Täytekerros ulottuu maanpintaan tai sen läheisyyteen. 

Avokallio



Kuva 36. Länsi-Pasilan korkeusvaihtelut. (Pintamallin ja korkeuskäyrien tausta-aineistona on käytetty 
laserkeilausaineistoa © Helsingin kaupunki 07/2020, rakennukset © Helsingin kaupunki 06/2020)
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Länsi-Pasila sijaitsee ympäröivää aluet-
ta korkeammalla mäkisellä kallioalueella. 
Alueen sisällä korkeusvaihtelut ovat suh-
teellisen suuret, ja ne vaihtelevat +16–+39 
metrin välillä (kuva 36). Alueen etelä- ja 
pohjoisosat kohoavat muuta aluetta kor-
keammalle. Korkeammilla kohdilla on 
maastossa näkyvissä avokallioalueita. 
Alueen keskiosa sijoittuu muuta Länsi-Pa-
silan aluetta matalammalle ja korkeudet 
laskevat melko jyrkästi edelleen Länsi-Pa-
silan länsi- ja itäosissa Keskuspuiston ja 
Keski-Pasilan alueille.

Korkeimmat kohdat sijoittuvat alueen 
pohjoisosaan.  Rakennukset lomittuvat 
maastonmuotojen mukaan. Alueella on 
useampia pieniä kallioisia kumpareita. 
Alueen keskiosassa maasto on suhteelli-
sen tasaista.

Suunnittelualueella korkeudet vaihtelevat 
+19–+28 metrin välillä. Suunnittelualueen 
pohjoisosassa korttelipihassa kohoaa pai-
kallisesti korkeampi avokallioalue. Suun-
nittelualueen eteläosa olevat korttelipihat 
ovat on muuta ympäristöä matalammal-
la.

5.2 KORKEUSSUHTEET

Suunnittelualue

Korkeudet

Tarkastelualue



Kuva 37. Länsi-Pasilan pintavesien valunta, osa-valuma-alueet ja viemäröintialueet. Virtausreittien 
analyysin lähtöaineisto: laserkeilausaineisto © Helsingin kaupunki 07/2020. (Muut paikkatietoai-
neistot: osavaluma-alueet, rakennukset © Helsingin kaupunki 06 & 07/2020, viemäröintialueet © 
HSY 04/2020)

68 69

5.3 VESIOLOSUHTEET JA VALUMA-ALUEET

Länsi-Pasilan tarkastelualueelle ei sijoi-
tu virtavesikohteita tai pohjavesialueita. 
Tarkastelualueelta vedet valuvat kolmeen 
eri osavaluma-alueeseen (kuva 37). Län-
si-Pasilan alueelle sijoittuvilla osava-
luma-alueilla vettä läpäisemättömän 
pinnan osuus on suuri – pohjoisessa 53 
prosenttia ja etelässä 46 prosenttia. Valu-
ma-alueisiin kuuluu myös osa Keskuspuis-
toa, joten tarkastelualueella tämä pro-
senttiosuus saattaa olla vielä suurempi. 
Paikkatietopohjaisen analyysin perusteel-
la on nähtävissä, että Länsi-Pasilan tar-
kastelualueella muodostuvat pintavedet 
valuvat matalammille ympäröiville alueil-
le.

Osa Länsi-Pasilan tarkastelualueesta kuu-
luu sekaviemäröintialueeseen, jossa on 
yhtenäinen viemäriverkosto talouden jä-
tevesille ja pinnoilta valuvalle hulevedelle. 
Suunnittelualue kuuluu kokonaan seka-
viemäröintialueeseen. Paikkatietoanalyy-
sin perusteella näyttäisi myös siltä, että 
alueen valunta suuntautuu ympäröiville 
matalammille alueille.

Vettä 
läpäisemättömän 
pinnan osuus 53 %

Vettä 
läpäisemättömän 
pinnan osuus 46 %

Vettä 
läpäisemättömän 
pinnan osuus 18 %

Suunnittelualue

Pintavesien virtausreitit

Osavaluma-alue

Hulevesiviemäröity alue

Sekaviemäröintialue

Hulevesiviemäröinnin 
laajennusalue

Tarkastelualue
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Kuva 38. Lämpötilan- ja sademääränvaihtelu Helsingissä vuosien 
1981-2010 välillä (keskiarvot) (Lähde: Ilmatieteenlaitos 2020)
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Kuva 39. Tuulensuunnat Pasilassa, vallitseva tuulensuunta 
on lounainen. (Lähde: Suomen tuuliatlas 2020)
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5.4 ILMASTO

Helsinki sijaitsee rannikolla, joten me-
ren läheisyys vaikuttaa alueen ilmastoon. 
Suomenlahden läheisyys tasaa lämpöti-
loja. Keväällä ja kesällä merivesi viilentää 
rannikkoa, kun taas syksyllä ja talvella se 
lämmittää rannikon ilmaa (Kersalo & Piri-
nen 2009:36.) Keskimääräiset lämpötilat 
vaihtelevat Helsingissä -4,8–17,4 asteen 
välillä, siten että helmikuu on viilein ja hei-
näkuu lämpimin kuukausi. Meri vaikuttaa 
myös termiseen kasvukauteen. Terminen 
kevät alkaa rannikolla vasta toukokuun 
alussa kylmän ja osittain jäisen meren vii-
lentäessä ilmaa. Mutta syksyllä vaikutus 
on päinvastainen ja meri hidastaa kasvu-
kauden päättymistä, niin että se jatkuu lo-
kakuun loppupuolelle asti.

Meri vaikuttaa myös alueen sateisiin. Vuo-
den sateisin kuukausi Helsingissä on elo-
kuu noin 78 millimetrin keskimääräisellä 
sademäärällä (kuva 38). Matalapaineet 
ja lämmin meri aiheuttavat sen, että syk-
syllä rannikolla sataa myös kevättä enem-
män (Kersalo & Pirinen 2009:36). Rannik-
koalueella meren läheisyys vaikuttaa myös 
talvella lumipeitteeseen. Meriveden olles-
sa lämmintä ja matalapaineen kulkiessa 
lounaasta ei odotettavissa ole kunnollista 
lumipeitettä ja se saattaa sulaa useam-
man kerran (Kersalo & Pirinen 2009:40).

Vallitseva tuulensuunta on lounainen, mikä 
Helsingin sijaintiin nähden tarkoittaa sitä, 
että vallitseva tuulensuunta on mereltä 
päin (kuva 39).



Kuva 40. Länsi-Pasilan luontoarvot ja viherrakenne (Paikkatietoaineistot: rakennukset, 
luontoarvot ja vihersormet © Helsingin kaupunki 06 & 07/2020; vuoden 2018 maanpei-
teaineisto © HSY 04/2020)

Arvokkaat metsäluonnon 
monimuotoisuuskohteet
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5.5 KASVILLISUUS JA
VIHERRAKENNE
Helsinkiä halkovat viisi vihersormea, joista 
Helsingin Keskuspuisto on yksi. Länsi-Pa-
silan alue sijoittuu Keskuspuiston itälai-
dalle ja Keskuspuisto levittäytyy osaksi 
Länsi-Pasilan rakenteen sisälle. Länsi-Pa-
silan viherrakenne koostuu Keskuspuiston 
metsäisemmistä alueista, rakennetuis-
ta ja luonnontilaisimmista puistoalueista, 
puisto- ja katupuista, korttelipihoista ja 
matalakasvisista avokallioalueista (kuva 
40). Metsäisimmät alueet ja luonnonti-
laisimmat puistot sijoittuvat Keskuspuis-
ton läheisyyteen. Alueen pinnanmuotojen 
vaihtelevuuden takia useat puistot sijoittu-
vat maastoltaan muuta ympäristöä kor-
keammille kallioisille mäille (Arponen ym. 
2012:45).

Länsi-Pasilan puistoista osa on  hoidettuja 
ja rakennettuja. Näillä puistoalueilla on 
istutuksia ja nurmialueita. Luonnontilai-
simmissa puistossa vaihtelee puustoiset 
ja avoimet kallioalueet. Puistojen pinnan-
muodot ovat vaihtelevia. Länsi-Pasilassa 
on muutamia kallioketoja, joiden kasvilli-
suus on hyvin säilynyttä ja kuiville alueil-
le tyypillistä. Alueelta löytyviä ketokasveja 
ovat muun muassa kalliokielo, tervakukka 
ja keto-orvokki (Arponen ym. 2012:46).

Länsi-Pasilan viheralueet sijoittuvat ta-
saisesti alueen eri osiin. Vihreät sisäpihat 
vahvistavat alueen viherrakennetta. Viher-
rakenne on kuitenkin maanpeiteaineiston 
kautta tarkasteltuna suhteellisen pirsta-
leista ja pienipiirteistä. Suunnittelu alueella 
pihat ovat keskeinen osa alueen viherra-
kennetta. Muutoin yleisillä alueilla kau-
punkivihreä on vähäistä.

Kasvillisuus vaikuttaa hulevesien hallin-
taan. Länsi-Pasilan alueella ei ole näky-
vissä erityisiä hulevesien hallintaan sovel-
tuvia viherrakenteita.

Länsi-Pasilan alueelle ei sijoitu arvokkaita 
luontokohteita. Länsi-Pasilan välittömään 
läheisyyteen sijoittuu kuitenkin Keskuspuis-
ton alue, jolla on useita erilaisia luontoar-
voja (kuva 40).

Huomattavan arvokas kasvikohde on ta-
sainen kosteiden lehtojen metsäalue. 
Alueelta on tavattu arvokkaita  kasvilajeja 
ja alueen puusto on kookasta. Keskus-
puistossa on lisäksi myös muita arvokkaita 
metsäluonnon monimuotoisuuskohteita. 
Elinympäristötyypit vaihtelevat lehdoista, 
lehtomaisista ja tuoreista kangasmetsistä 
kuivahkoihin ja kuiviin kangasmetsiin. Alue 
on luokiteltu myös geologisesti arvokkaak-
si kohteeksi, sillä alueella on sataturveker-
rostumaa.

Kasvillisuusarvojen lisäksi keskuspuisto on 
tärkeää myös eläinten kannalta. Alue on 
luokiteltu arvokkaaksi lintualueeksi. Kes-
kuspuistoon sijoittuu myös liito-oravan 
ydin- ja elinalue.

5.6 LUONTOARVOT
Suunnittelualue
Vihersormet

Luontoarvot

Tarkastelualue

Tärkeät lintualueet
Liito-oravan elinalue

Liito-oravan ydinalue
Arvokas kasvikohde
Kääpäkohde
Arvokas geologinen kohde

Avokalliot
Muu avoin matala kasvillisuus

Puusto yli 20 m
Puusto 15-20 m
Puusto 10-15 m
Puusto 2-10 m

Maanpeiteaineisto HSY (2018)



Kuva 41. Länsi-Pasilan rakennusten käyttötarkoitus (Paikkatietoaineistot: raken-
nukset © Helsingin kaupunki 06/2020, vuoden 2018 maanpeiteaineisto © HSY 
04/2020)

Kuva 42 Länsi-Pasilan rakennusvuodet vuosikymmenittäin jaoteltuna (Paikka-
tietoaineistot: rakennukset © Helsingin kaupunki 06/2020, vuoden 2018 maan-
peiteaineisto © HSY 04/2020)
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5.7 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Länsi-Pasila on lähes kokonaan rakennet-
tu. Rakennukset ovat suurimmaksi osaksi 
asuinrakennuksia, mutta osa rakennus-
kannasta on myös toimisto- ja liikeraken-
nuksia. Rakennusten käyttötarkoitus on 
vaikuttanut alueella myös niiden sijoitta-
miseen. Vaaleat toimisto- ja liikerakennuk-
set on sijoitettu alueen reunalle Pasilanka-
dun varteen luoden suojatun ympäristön 
asuinalueelle (kuva 41).

Asuinrakennukset sijoittuvat Keskuspuiston 
ja toimistorakennusten väliin rauhalliseen 
ympäristöön (Helsingin kaupunki 2019b:11; 
Arponen ym. 2012:20). Punatiiliset asuin-
rakennukset ovat suhteellisen matalia ja 
ihmisen mittakaavaa kunnioittavia. Län-
si-Pasilan nykyiset rakennukset ovat ra-
kentuneet pääosin 1980-luvulla (kuva 42). 
Alue on lähestulkoon kokonaan rakentunut 
alkuperäisen asemakaavan mukaisesti, 
joten aluerakenne noudattelee rakennuk-
sineen ja palveluineen harkittua ja yhte-
näistä kokonaisuutta (Helsingin kaupun-
ki 2019b:12). Aikakauden ominaispiirteitä 
ovat puistoissa sijaitsevat pergolat ja to-
rien vesiaiheet (Arponen ym. 2012:63).

Alueen historiasta kertovia Puu-Pasilan 
työläiskortteleiden rakennuksia on Län-
si-Pasilassa säilynyt yhdeksän ja raken-
nukset ovat suojeltu kaavassa (Helsingin 
kaupunki 2019b:11).

Alueen pysäköinti on keskitetty kolmeen 
pysäköintilaitokseen (Helsingin kaupunki 
2019b).

Länsi-Pasilan maat ovat lähestulkoon ko-
konaan Helsingin kaupungin omistukses-
sa. Osa alueista on vuokrattu muille toimi-
joille. Lisäksi Pasilankadun varteen sijoittuu 
joitakin yksityisessä omistuksessa olevia 
tontteja (Helsingin kaupunki 2019b:12.)

Tarkastelualue

Tarkastelualue

Valmistumisvuosikymmen

ei tiedossa

1900-luku

1980-luku

2010-luku

1950-luku

1910-luku

1990-luku

2020-luku

1970-luku

2000-luku

Asuinrakennus

Muu käyttötarkoitus

Talousrakennus

Teollisuusrakennus

Yleinen tai liikerakennus

Suunnittelualue

Suunnittelualue

Kaavassa 
suojellut  
rakennukset

Kaavassa suojellut 
rakennukset



Aukio Esterinpuiston kallioalueen vieressä

Kuva 43. Länsi-Pasilan maisematilat ja näkymät
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Länsi-Pasilan alue rajautuu lännessä veh-
reään Keskuspuistoon ja idässä toimisto- 
ja liikerakennusten rivistöön. Länsi-Pasilan 
sydämenä toimii pohjois-eteläsuuntainen 
jalankulkuakseli, jonka ympärille muodos-
tuu torien, aukioiden ja puistojen muodos-
tama tilasarja (kuva 43).

Länsi-Pasila on rakennusten rajaamaa 
puoliavointa maisematilaa. Rakennusten 
keskellä sijaitsevat puoliavoimet sisäpihat, 
joihin paikoitellen avautuu kaduilta rajat-
tuja näkymiä. Korkeat mäkiset ja alarin-
teiltä puustoiset kalliot rajaavat katutason 
maisematiloja, mutta niiden lakialueilta 
avutuvat näkymät Länsi-Pasilan ylle. Kor-
kein rakennusmassa sijoittuu Pasilantien 
varteen ja laskee Keskuspuistoa kohti.

Länsi-Pasilan alueen keskelle sijoittuva 
pohjois-eteläsuuntainen Pasilan puisto-
tie on kaupunkitilaa kokoava element-
ti, jonka varrelle sijoittuu Maistraatintori, 
Maistraatinpuisto, Rahakamarintori ja 
Palkkatilantori (Arponen ym. 2012:77, Hel-
singin kaupunki 2019b:12). Lisäksi akselin 
ympäristöön sijoittuu Esterinpuiston – Ta-
loustirehtöörinpuiston ja Hertanmäen – 
Selmanmäen kallioinen puistoakseli (kuva 
43). Maistraatintori toimii alueen keskikoh-
tana. Pasilan puistotie on varattu kävelylle, 
pyöräilylle ja huollolle (Helsingin kaupunki 
2019b:12.) Aukioiden muodostama koko-
naisuus on olennainen osa alueen ilmettä 
ja edustavaa aikakautensa suunnittelui-
hanteita. Alue on arvotettu arvoympäris-
töksi (Arponen ym. 2012:77.)

Avoimempien aukioiden tilasarjojen lisäk-
si Länsi-Pasila koostuu monista pienis-
tä puoliavoimista maisematiloista, joita 
kortteleiden rakennukset rajaavat. Kaduil-
ta on nähtävissä rajattuja näkymiä kort-
teleiden sisäpihoista. Katutilaa rajaavat 

6 LÄNSI-PASILAN MAISEMAKUVA

6.1 MAISEMATILAT

rakennusten lisäksi vaihtelevat pinnan-
muodot. Muuta ympäristöä korkeammat 
kallioalueet luovat katutilaan seinämiä, 
joiden huipulta avautuvat näkymät ym-
päröivien alueiden ylle. Länsi-Pasilan alue 
rajautuu länsilaidalla Keskuspuiston puus-
toiseen reunaan. Itäreunalla ja pohjoi-
sessa rakennukset sulkevat Länsi-Pasilan 
muusta ympäristöstä.

Tarkastelualue
Suunnittelualue

Suljettu maisema
Aukioiden sarja
Rakennettu reuna

Puustoinen reuna
Näkymälinjat

Puoliavoin maisema

Kulttuurisesti arvo-
kas jalankulkuakseli



Kuva 44. Leikkaus Länsi-Pasilasta. Ympyröihin on nostettu alueen erityispiirteitä. Leikkauksen taustalla näkyy raken-
nettu Pasila. Leikkauksessa näkyvät alueelle tyypilliset avakallioalueet, jotka jäävät rakennettujen alueiden väliin.
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6.2 LÄNSI-PASILAN ERITYISPIIRTEET

Länsi-Pasilan erityispiirteitä ovat sen vaih-
televat pinnanmuodot ja niitä kunnioitta-
va rakentaminen (kuva 44). Kalliopinta on 
lähellä, ja paikoitellen on näkyvissä avo-
kallioalueita. Tämä vaikuttaa alueen hu-
levesien hallintaan. Alueen maaperä on 
pääosin täyttömaata, joten alueella ei ole 
luontaisia maaperäkerroksia, jotka voisi-
vat suodattaa sade- ja sulamisvesiä. Alue 
kuuluu osaksi sekaviemäröintiverkostoa, 
joten hulevesien viivyttäminen on alueella 
olennaista.

Länsi-Pasilan yleisilme on vehreä ja alue 
rajautuu Keskuspuistoon. Vihreät pihat 
piiloutuvat rakennusten lomaan. Alueella 
vaihtelevat rakennetut viheralueet ja luon-
nonmukaiset avokallioalueet. Rakennetul-
la alueella on paljon nurmialueita, joten 
luonnon monimuotoisuutta voisi kehittää 
vaihtelevien elinympäristöjen avulla.

Pihoilla on paljon puustoa, mutta muutoin 
viherrakennetta olisi mahdollista kehit-
tää pihoilla. Pihojen hulevesien hallintaa, 

Kallioinen alue, joka alkaa 0–1 m:n 
etäisyydellä maanpinnasta.

Kallioinen alue, joka alkaa 0–1 m:n 
etäisyydellä maanpinnasta.

Kallion päällä olevan täyte-
kerroksen paksuus 1–3 m. 
Täyte ulottuu maanpintaan tai 
sen läheisyteen.

luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten 
viihtyvyyttä ja luonnon kokemista olisi 
mahdollista kehittää käyttämällä moni-
puolisesti erilaisia viherrakenteen ele-
menttejä.

Rakennettu ympäristö rajaa tilaa itälai-
dalla. Alueen läpi kulkee avoimien aukioi-
den sarja, joka on myös kulttuurisesti ar-
vokas. Aukiot ovat laajoja kivettyjä alueita. 
Niiden viherrakenteen kehittämisessä tuli-
si huomioida aikakauden arvot.

Kallion päällä olevan täyte-
kerroksen paksuus 1–3 m. 
Täyte ulottuu maanpintaan 
tai sen läheisyteen.

Kallion päällä olevan täyte kerroksen 
paksuus 1–3 m. Täyte ulottuu maanpin-
taan tai sen läheisyteen.



Näkymä Keski-Pasilan alueelle, johon on rakentunut uusi kauppakeskus Tripla. Alue tiivistyy myös jatkossa.

Kuva 45. Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdis-
telmästä. (Kuvan lähde: Helsingin kaupunki)

Kuva 46. Ote käynnissä olevista merkittävistä hankkeista kantakaupungissa. (Kuvan lähde Jaskari ym. 2014:8)
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7 SUUNNITTELUTILANNE

Pasilan alueen rakenne on muuttunut his-
torian aikana muutamaan kertaan. Ny-
kyisin suurimmat muutokset kohdistuvat 
Keski-Pasilan alueeseen ja Triplan alueen 
rakentumiseen (kuva 46). Länsi-Pasilan 
ympäristö täydennysrakentuu, mikä tuo 
muutoksia luontaisiin hulevesien valuma-
reitteihin ja vaikuttaa nykyisten viheraluei-
den määrään. Alueen rakentuessa ym-
päröivällä alueella pinnoitteiden määrä 
kasvaa.

Länsi-Pasilassa muutokset keskittyvät ole-
massa olevan rakenteen kehittämiseen. 
Lisäksi alueelle on esitetty viherverkoston 
kehittämistoimenpiteitä Helsingin kaupun-
gin tavoitteellisen viher- ja virkistysverkos-
ton saavuttamiseksi.

Länsi-Pasilan alueelle on lisäksi laadittu 
kehitysperiaatteet, joissa on eritelty ja koh-
distettu tarkemmin alueellisia kehittämis-
toimia. Muun muassa torien ja aukioiden 
osalta tavoitteena on parantaa toiminnal-
lisuutta ja viihtyisyyttä maisemasuunnitte-
lun keinoin (Helsingin kaupunki 2019b:20). 
Suunnittelualueelle sijoittuvalle Palkkati-
lantorille peruskunnostus on ajoitettu vuo-
delle 2022 (Arponen 2012:75).



Kuva 47. Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta (Kuvan lähde: Helsingin kaupunki)
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Länsi-Pasilan alueella on yhä pääasiassa 
voimassa 1970- ja 1980-lukujen asema-
kaava (kuva 45). Vain joitain yksittäisiä 
asemakaavamuutoksia on alueelle tehty 
sen jälkeen. 

Helsingin uudessa yleiskaavassa, joka on 
tullut voimaan vuonna 2018, on Länsi-Pa-
sila pääasiassa osoitettu Kantakaupunki 
C2 -alueeksi (kuva 47). Kaavamääräyk-
sessä on todettu, että merkinnällä on osoi-
tettu ”Keskusta, jota kehitetään toiminnal-
lisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja 
julkisten palvelujen, toimitilojen hallinnon, 
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen 
sekä kaupunkikulttuurin alueena.” 

Lisäksi Länsi-Pasilan itäinen osa kuuluu 
osaksi Liike- ja palvelukeskusta C1 -aluetta. 
Kaavamääräyksissä on todettu, että alue 
on ”Palvelu-, liike- ja toimitilapainotteinen 
keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti 
sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelu-
jen, toimitilojen, hallinnon, asumisen puis-
tojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä 
kaupunkikulttuurin alueena.” Lisäksi kaa-
vamääräyksessä on mainittu, että ”Alue 
erottuu ympäristöään tehokkaampana 
ja toiminnallisesti monipuolisempana.” 
(Kaavamääräykset kokonaisuudessaan 
esitetty kaavakartan yhteydessä.) Kaikkia 
keskustoja koskee myös määräys: ”Keskus-
toja tiivistetään ja kehitetään urbaanina 
kaupunkirakenteena --”.

Länsi-Pasilan osalta kaavamerkinnät tar-
koittavat olemassa olevan rakennuskan-
nan parempaa hyödyntämistä, eli mah-
dollista lisärakentamista tai nykyisten 
rakennusten käyttötarkoituksen muutta-
mista (Helsingin kaupunki 2019b).

Länsi-Pasilan länsiosassa olevalle Keskus-
puiston alueelle on lisäksi osoitettu Virkis-
tys- ja viheralue -merkintä. Kaavamerkin-
nässä on todettu, että ”Aluetta kehitetään 
merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, 

luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkey-
tyy seudulliseen viherverkostoon ja me-
relliseen virkistysvyöhykkeeseen --Lähtö-
kohtana on säilyttää verkoston metsäinen 
luonne.”

Alueen läpi on lisäksi osoitettu erilaisia lii-
kenteen runkoyhteyksiä. Alueen viherverk-
koa on tarkoitus näiden merkintöjen mu-
kaan kehittää tulevaisuudessa.

Viherverkoston kehittämisen kannalta kes-
keisiä ovat viheryhteys-merkinnät, joilla 
on osoitettu ”Laajojen virkistysalueiden 
välinen, sijainniltaan ohjeellinen yhteys, 
viherakseli tai puistojen sarja, joka palve-
lee virkistys- ja/tai ekologisena yhteytenä. 
Alueiden suunnittelussa viheralueet tulee 
liittää luontevasti toisiinsa. Kulttuuri-, mai-
sema- ja luontoarvojen säilyminen, viher-
yhteyksien yhtenäisyys ja jatkuvuus sekä 
ekologinen kytkeytyneisyys on otettava 
huomioon. Yhteyden luonne voi vaihdella 
rakennetusta puistomaiseen ja luonnon-
mukaiseen. --”

7.1 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS



Kuva 48. Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelman aineisto Länsi-Pasilan  
osalta tarkasteltuna.
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Yleiskaavatyön yhteydessä koko Helsin-
gin alueelle on laadittu erillinen viher- ja 
virkistysverkoston kehittämissuunnitel-
ma. Työssä on määritelty tarkemmin vi-
her- ja virkistysverkkoa koskevat yleiset 
tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi työssä on 
laadittu  viher- ja virkistysverkoston kehit-
tämissuunnitelma. Tavoitteina työssä on 
ollut muodostaa virkistysalueista helposti 
saavutettava verkosto, joka olisi monipuo-
linen, vetovoimainen ja historiallisesti ker-
roksellinen. Tavoitteena on myös ollut, että 
monimuotoinen viher- ja virkistysverkosto 
auttaisi ilmastonmuutokseen sopeutumi-
sessa (Helsingin kaupunki 2016:8).

7.2 VIHER- JA VIRKISTYSVERKOSTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

7.3 SUUNNITTELUTILANTEEN YHTEENVETO

Länsi-Pasilan osalta viher- ja virkistys-
verkoston kehittämisen päälinja on poi-
kittaisten yhteyksien kehittäminen (kuva 
48). Alueen läpi on osoitettu viherlinja, 
joka koostuu puistojen, katujen ja aukioi-
den virkistysympäristöstä. Tavoitteena vi-
herlinjoille on kehittämissuunnitelmassa 
asetettu muun muassa, että ne palvelevat 
asukkaita tarjoten lähiympäristössä mo-
nipuolisen, vaihtelevan, kiinnostavan ja 
hyvinvointia ylläpitävän viher- ja virkistys-
ympäristön (Helsingin kaupunki 2016:79.) 
Länsi-Pasilan alueelle on lisäksi osoitet-
tu myös muita viher- ja virkistysverkoston 
täydentäviä yhteyksiä.

Länsi-Pasilaan on jo pääosin rakennet-
tu, eikä suunnitteilla ole suurta määrää 
uutta rakentamista, mutta nykyinen yleis-
kaava sallii pienimuotoisen lisärakenta-
misen. Hulevesien hallinnan kehittämisen 
ja luonnon monimuotoisuuden kannalta 
nykyinen rakennuskanta sekä piha-alueet 
ovatkin olennaisessa osassa.

Länsi-Pasilan viherverkoston kehittämi-
seksi on nostettu alueen poikittaisten vi-

her- ja virkistysyhteyksien lisääminen, 
ja yksi kehitettävistä yhteyksistä sijoittuu 
Palkkatilantorille. Tämä antaa tietyn vii-
tekehyksen alueen suunnittelulle. Lisäksi 
Palkkatilantorin kehittäminen on osana 
Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteita.

Palkkatilantori sijoittuu tarkasteltavien 
piha-alueiden väliin ja nämä yhdessä 
muodostavat suunniteltavan kokonaisuu-
den.

Tarkastelualue
Suunnittelualue

Vihersormi
Viherlinjan puisto

ViherlinjayhteysAsemakaavoitettu tai muu viheralue

Maankäytön keskeisimmät muutosalueet: 
yleiskaavan maankäyttötarkastelujen alue

Maankäytön keskeisimmät muutosalueet: 
yleiskaavan merkinnät vihersormilla,  
kantakaupunki tai asuntovaltainen alueVISTRA
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OSA III

SKENAARIOTARKASTELU
JA SUUNNITELMA



Viljelylaatikot Palkkatilankadun pihalla.

Kuva 49. Skenaariotarkastelussa käytetyt viherrakenteen elementit ja vertailtavat ennusteet. Ennusteita ja 
niiden vaikutuksia on tarkasteltu suhteessa hulevesien määrään ja laatuun, luonnon monimuotoisuuteen 
sekä virkistykseen ja luonnon kokemiseen.

89

8 SKENAARIOTARKASTELU

= =

Skenaariotarkastelu on toteutettu Län-
si-Pasilan eteläosalle. Kuva aluerajauk-
sesta on seuraavalla sivulla. Tarkastelussa 
on laadittu kolme erilaista vaihtoehtoa, 
joita vertaillaan keskenään. Ensimmäinen 
skenaario eli ennuste on alueen nykytila, 
jossa alueelle ei ole tehty nykyiseen viher-
rakenteeseen muutoksia. Toisessa vaih-
toehdossa ja ennusteessa on tarkastel-
tu sitä, miten kevyillä ja kustannuksiltaan 
suhteellisen edullisilla ratkaisuilla voidaan 
vaikuttaa alueen hulevesien hallintaan, 
luonnon monimuotoisuuteen, viihtyisyy-
teen ja luonnon kokemiseen. Kolmannessa 
vaihtoehdossa on puolestaan hyödynnet-
ty mahdollisimman monipuolisesti erilai-
sia viherrakenteen elementtejä ja lisätty 
niitä määrällisesti enemmän kuin toisessa 
vaihtoehdossa.

 

€

 

€

 €

 €

Viljelylaatikko       Nurmi           Pensas              Puu               Niitty         Läpäisevä      Viherkatto     Painanne      Viherseinä    Kattopuutarha
pinnoite

kevyemmät ratkaisut

Viherrakenteen elementtien kustannukset 
riippuvat mm. alueen lähtökohdista, mää-
rästä, pinta-alasta ja tilavuudesta. Siksi 
järjestys on suuntaa antava.

Jotkin ns. kalliimmat ratkaisut voivat olla 
myös edullisia, jos rakenne on kevyt, kuten 
esim. huoltorakennusten viherkatot.

Ensimmäinen ennuste, alueen nykytila, 
toimii vertailun pohjana. Kolmen eri vaih-
toehdon vertailussa tavoitteena on tarkas-
tella, onko korkeammilla investointikustan-
nuksilla mahdollista saavuttaa mittavia 
hyötyjä hulevesien hallintaan, luonnon 
monimuotoisuuteen sekä viihtyisyyteen ja 
luonnon kokemiseen. Muutokset on tehty 
vain piha-alueille, jotta pihojen vaikutusta 
koko alueella voidaan samalla tarkastella 
(kuva 49).



Kuva 50. Skenaariotarkastelun aluerajaus. (Ilmakuva: Helsingin kaupunki)
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8.1 GREENSCENARIO-TYÖKALU

Ennusteiden laadintaan on käytetty 
GreenScenario-työkalua, joka on mal-
lipohjainen laskentatyökalu. Ohjelman 
avulla voidaan laskea, mikä vaikutus eri-
laisilla viherrakenteen elementeillä on 
alueen vesitasapainoon, paljonko alueella 
on avoimia ja vihreitä alueita sekä miten 
ne vaikuttavat muun muassa ilmanlaa-
tuun. Ohjelman avulla voi myös tarkastel-
la, miten alueen pienilmasto ja lämpöolo-
suhteet muuttuvat eri ratkaisujen jälkeen 
ennusteiden välillä. Ohjelma antaa myös 
yleispiirteisen arvion siitä, mikä vaikutus 
elementeillä on kustannuksiin.

Työkalun tarkoitus on tuoda yleispiirtei-
sesti yhteen eri näkökulmia päätöksen 
ja keskustelun tueksi. Ohjelman avul-
la on mahdollista tarkastella, mitkä ovat 
mahdollisuudet ja vaikutukset ilmaston-
muutoksen sopeutumisen näkökulmas-
ta. Ohjelmaa on mahdollista käyttää eri 
mittakaavoissa niin korttelikohtaiseen tar-
kasteluun kuin myös laajemman alueen 
tarkasteluun. GreenScenario-työkalulla 
voidaan tarkastella niin olemassa olevien 
rakenteiden viherkorjaamisen vaikutuksia 
kuin myös uusien alueiden rakentami-
sen vaikutuksia. GreenScenario-työkalun 
avulla tehtävä tarkasteluprosessi on kol-
miosainen. Alussa kootaan lähtöaineistot 
alueelta ja määritellään tavoitteet. Toises-
sa vaiheessa laaditaan kokeilujen ja tois-
tojen kautta eri vaihtoehdot. Kolmannessa 
vaiheessa saadut tulokset analysoidaan 
ja lopulta määritellään ja optimoidaan 
lopullinen ratkaisu (Ramboll 2019.)

Ohjelman taustalle on koottu aineistoa eri 
lähteistä, joiden avulla siniviherinfrastruk-
tuurin ja luontopohjaisten ratkaisujen so-
sio-ekologiset ja ekonomiset vaikutukset 
on laskettu (Ramboll 2019). Ohjelma on 
kuitenkin yleispiirteinen, joten tarkempaan 

analyysiin soveltuvat eri työkalut. Green-
Scenario-työkalussa viherrakenteen ele-
menteille valittavissa olevat vaihtoehdot 
ja ominaisuudet ovat rajalliset. Esimerkiksi 
kasvilajeja ei ole ohjelman avulla mahdol-
lista määrittää. Tarkastelun tulokset ovat-
kin suuntaa antavia, sillä muun muassa 
pienilmastoon, luonnon monimuotoisuu-
teen ja hulevesien hallintaan vaikuttaa 
moni tarkemmassa suunnitteluvaiheessa 
tehtävä ratkaisu, kuten kasvivalinnat.

Länsi-Pasilan skenaariotarkastelussa tu-
lokseksi saadut arvot eivät täysin kuvasta 
todellisuutta sillä osa arvoista perustuu 
saksalaisiin määritelmiin, ja niitä tulisi jat-
kossa tarkentaa. Kaikki vaihtoehdot pe-
rustuvat kuitenkin samoihin arvoihin, joten 
niiden vertailu on mahdollista. Lasken-
noissa on käytetty tarkasteltavan alueen 
pinta-alaan pohjautuen 20 minuutin mi-
toitussadetta (Hulevesiopas 2012:209). In-
tensiteettinä on käytetty kerran viidessä 
vuodessa toistuvaa sadetta. Sadevesi-
määrän arvio perustuu Hulevesioppaan 
(2012:111) taulukkoon. Laskennallinen sa-
demäärä on ollut 20 mm. GreenScena-
rio-työkalun tarkastelut eivät ota huo-
mioon alueen korkeusvaihteluita, sillä 
tarkastelut on tehty tasossa.

GreenScenario-työkalussa ei ole mahdol-
lista määritellä mitkä rakenteet ovat ole-
massa, joten alueen ollessa jo rakentunut 
eivät sijoituskustannukset täysin vastaa to-
dellisuutta. Esimerkiksi nykytilassaan alue 
on jo rakentunut, ja myös vertailtavissa 
ennusteissa voi olla mukana elementte-
jä, jotka jo ovat olemassa alueella, jolloin 
niistä ei todellisuudessa tule uusia kustan-
nuksia. Kuitenkin kustannusten vertailu voi 
antaa suuntaa siitä, miten paljon uudet vi-
herrakenteen elementit eri ennusteissa li-
säävät investointi- ja ylläpitokustannuksia.



Kuva 51. Länsi-Pasilan nykytila
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Betonikivi

SELITTEET GREENSCENARIO-TYÖKALUN 
KUVIIN

Läpäisevä pinnoite

Leikkipaikka

Suojeltava kallioalue

Olemassa oleva niittyalue

Puoli-intensiivinen viherkatto/ 
Keto-/niittykatto

Ekstensiivinen viherkatto/  
Maksaruohokatto

Intensiivinen viherkatto/ 
Kattopuutarha

Pensas

Viherpainanne

Nurmi

Viherseinä

Sadepuutarha

Niitty

Vesisäiliö

8.2 VERTAILTAVA ENNUSTE 1 - NYKYTILA

Ensimmäinen ennuste kuvastaa Länsi-Pa-
silan nykytilaa (kuva 51). Länsi-Pasila on 
jo nykyisellään suhteellisen vihreä. Kort-
teleiden välissä sijaitsee isompia avokal-
lioalueita, joiden rinteillä kasvaa puustoa. 
Länsiosa rajautuu Keskuspuiston aluee-
seen, josta yhtenäisiä viheralueita työn-
tyy myös Länsi-Pasilan tarkastelualueelle. 
Viher alueet on määritelty säilytettäviksi 
niittyalueiksi.

Leikkipaikat 
sisäpihoilla

Pinnoitetut kadut

Keskuspuiston reuna

Avokallioalue

Talousrakennuksia/ 
-katoksia

Alueen kadut ovat kivettyjä ja ajoradat 
ovat asfalttipintaisia. Pihoilla on nurmi-
alueita, pensaita ja puustoa. Puusto on 
nykytilassa määritelty vaihtelevan kokoi-
seksi. Asuinkortteleiden sisäpihoille sijoit-
tuvat leikkipaikat ja talousrakennukset.



Kuva 52. GreenScenario-työkalun tulokset Länsi-Pasilan nykytila-tarkastelusta
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Puut
413 kpl

Läpäisevät pinnat
817 m2

Viheralueet
36 591 m2

Painanteet
0 m2

Päällystetyt pinnat
23 116 m2

Vesisäiliö
0 m2

Vesielementti
0 m2

Vesistöt
0 m2

Viherkatot
0 m2

Viherseinät
0 m2

VERTAILTAVA ENNUSTE 1 - NYKYTILA



Taulukko 3. Länsi-Pasilan nykytilan yhteenveto

Kuva 52. Kevyet ratkaisut Länsi-Pasilassa
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Länsi-Pasilan alueen nykyinen viherrakenne vaikuttaa siihen, että alueelta 
haihtuu ja imeytyy jonkin verran hulevesiä. Suurin osa valuu kuitenkin pinnoil-
ta nykyisille viheralueille tai viemäriverkostoon.

Alueella ei nykyisellään ole viherrakenteen suodatusratkaisuja, joilla huleve-
sien laatua voitaisiin puhdistaa. Alue on myös pääasiassa täyttömaata ja kal-
liopinta on lähellä, jolloin imeytys alueella on haastavaa.

Luonnon monimuotoisuus on alueella tarkastelun mukaan vähäinen. Tarkas-
telussa on jokaiselle maankäyttömuodolle asetettu luonnon monimuotoisuus-
arvo, jonka perusteella alueen lukema määräytyy. Alueen nykyistä viherra-
kennetta tarkasteltaessa monimuotoisimmat alueet ovat avoimet kallioalueet 
sekä Keskuspuiston reuna-alueet. Tarkastelu ei kuitenkaan ota huomioon tar-
kempaa lajikohtaista vaihtelua, joten luonnon monimuotoisuuden arvo ei ole 
tarkka. Luonnon monimuotoisuuteen kasvilajien lisäksi vaikuttaa myös alueen 
eläimistö.

Länsi-Pasilan tarkastelualueen pinta-alasta noin 30 % on viheralueita. Sosiaa-
lisia vaikutuksia ja viihtyisyyttä on tarkastelut ilmanlaatuun, lämpöolosuhteisiin 
ja mikroilmastoon liittyen. Luonnon kokemista ei laskelmissa ole voitu ottaa 
huomioon. Nykyinen viherrakenne vaikuttaa alueen ilmanlaatuun puhdistaen 
sitä ja sitoen hiilidioksidia. Tarkastelussa on laskettu alueen lämpöolosuhteita 
ja lämpösaarekeilmiön vähentämisen vaikutuksia. Länsi-Pasilan alueella on 
paljon päällystettyä tummaa pintaa, mikä lämmittää alueen pienilmastoa. 
Optimaaliseksi lämpöolosuhteiksi on ohjelmassa määritelty 9-26 °C lämpöti-
la, joka alueella laskennallisesti vallitsee noin 10 % vuodesta.

Nykytilan taloudellisia vaikutuksia on vaikeaa arvioida, sillä muun muassa si-
joituskustannuksia ei nykytilasta todellisuudessa ole, kun ohjelmaan syötetyt 
elementit ovat jo olemassa. Taloudellisia kustannuksia verrataan kuitenkin 
ennusteisiin 2 ja 3 suhteellisen muutoksen kautta.

€

8.3 VERTAILTAVA ENNUSTE 2 - KEVYET RATKAISUT

Pihoille lisätty 
muutama uusi 
puu

Nurmialueita  
muutettu pesasis-
tutuksiksi

Nurmialueita 
muutettu niityiksi

 

Pihoille on lisätty  
nurmialueita.

Pihoille lisätty lä-
päiseviä pinnoit-
teita

Talousrakennuk-
sille/ -katoksille 
lisätty  ekstensii-
viset viherkat

Toisessa ennusteessa Länsi-Pasilan 
alueella on pyritty kevyillä ratkaisuilla li-
säämään hulevesien hallintaa, luonnon 
monimuotoisuutta sekä viihtyisyyttä (kuva 
52). Toisessa ennusteessa on pihoille li-
sätty joitakin uusia nurmi- ja niittyalueita, 
yhteensä 90 m2. Lisäksi nykyisiä nurmi-
alueita on muutettu pensasistutuksiksi ja 
niityiksi.

Länsi-Pasilan pihojen ollessa jo nykyi-
sellään suhteellisen vihreitä ei suuria 

muutoksia kevyillä ratkaisuilla ole pys-
tytty tekemään. Joillekin pihoille on lisät-
ty puustoa. Kovia vettä läpäisemättömiä 
pintoja on muutettu vettä läpäiseviksi 
pinnoiksi ja talousrakennuksille/ -katok-
sille on lisätty kevyet viherkatot. Ratkaisut 
ovat suhteellisen maltillisia ja tarkaste-
lussa ei ole huomioitu tarkemmin niiden 
toteutettavuusmahdollisuuksia. Pihojen 
nykyistä viherrakennetta on pyritty ko-
hentamaan kevyillä muutoksilla.



Puut
419 kpl

Läpäisevät pinnat
1 940 m2

Viheralueet
36 681 m2

Painanteet
0 m2

Päällystetyt pinnat
23 116 m2

Vesisäiliö
0 m2

Vesielementti
0 m2

Vesistöt
0 m2

Viherkatot
519 m2

Viherseinät
0 m2
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Kuva 53. GreenScenario-työkalun tulokset Länsi-Pasilan kevyiden ratkaisujen tarkastelusta. Kuvaan on ympyröity 
tuloksia, jotka ovat muttuneet nykytilaan verrattuna

VERTAILTAVA ENNUSTE 2 - KEVYET RATKAISUT



Taulukko 4. Länsi-Pasilan kevyiden ratkaisujen yhteenveto
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Muutokset hulevesien määrällisessä hallinnassa eivät ole vaihtoehdossa 2 
suuret, vaikka alueelle on lisätty nurmi- ja niittyalueita, puita ja läpäiseviä 
pintoja. Haihdutus on kasvanut prosentin verran ja valunta laskenut prosentin.

Hulevesien laadullinen hallinta on tarkastelun mukaan pysynyt nykytilan kans-
sa samana.

Luonnon monimuotoisuus ei laskennallisesti ole juurikaan muuttunut. Tarkas-
telu ei kuitenkaan huomioi kasvilajikohtaista vaihtelua, jolla voidaan paikalli-
sesti vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen.

Sosiaalisia vaikutuksia ja viihtyisyyttä kuvaaviin lukemiin ei kevyillä ratkaisuil-
la ole vaikutuksia. Lämpöolosuhteet ja mikroilmasto ovat pysyneet samoina. 
Vaihtoehdon 2 ratkaisut parantavat hieman nykyistä enemmän alueen il-
manlaatua ja sitovat enemmän hiilidioksidia.

Taloudellisia vaikutuksia tarkasteltaessa sijoituskustannukset ovat hieman 
kasvaneet, mutta ylläpitokustannukset ovat pysyneet samoina.€

Kuva 54. Viherrakenteiden tarkastelukehikon kautta tarkasteltuna kevyillä ratkaisuilla suurimmat vaikutuk-
set hulevesien määrään on uusilla puilla. Laadullisesti hulevesiin vaikuttavat uudet puut, pensaat ja niityt. 
Luonnon monimuotoisuuteen kehikon mukaan eniten vaikuttavat uudet puut, pensaat ja niityt. Viihtyisyy-
teen ja luonnon kokemiseen puolestaan vaikuttavat uudet puut, pensaat ja niityt.

8.4 VERTAILTAVA ENNUSTE 3 - KATTAVAT RATKAISUT

Kuva 55. Kattavat ratkaisut Länsi-Pasilassa

Pihoille on lisätty uu-
sia puita

Nurmialueita  
muutettu pesasistu-
tuksiksi, uusia pensa-
salueita lisätty

Nurmialueita muu-
tettu niityiksi, uusia 
niittyjä lisätty

Pihoille lisätty uusia 
nurmialueita

Talousrakennuksille/ 
-katoksille lisätty ke-
tokatot

Lisätty intensiivinen 
katto/kattopuutarha

Pihoille lisätty muu-
tamia viherseiniä.

Osalle pihoja lisätty 
viherpainanteita ja 
sadepuutarhoja

Pihoille lisätty läpäi-
seviä pinnoitteita

Kolmannessa ennusteessa Länsi-Pasilan 
pihoille on tuotu kattavasti erilaisia viher-
rakenteen elementtejä, joilla on pyritty 
vaikuttamaan alueen hulevesien hallin-
taan, luonnon monimuotoisuuteen ja viih-
tyisyyteen (kuva 55). Kevyisiin ratkaisuihin 
verrattuna kolmannessa ennusteessa 
uusien viherrakenteen elementtien pin-
ta-alaa on lisätty ja nurmialueita muu-
tettu laajemmin niitty- ja pensasalueiksi 
ja vettä läpäiseviä pintoja lisätty. Pihoille 
on tuotu useampi uusi puu. Kolmannes-
sa vaihtoehdossa on pihoille tuotu lisäksi 
viher painanteita ja sadepuutarhoja.

Kattavien ratkaisujen ennusteessa on 
pihoja ympäröivät rakennukset otettu 
voimakkaammin mukaan muutokseen 
ja talousrakennusten/-katosten lisäksi 
myös asuinrakennusten katoille on lisät-
ty viherkattoja. Länsi-Pasilan katot ovat 
tasakattoja ja pinta-alaltaan isoja, joten 
teoriassa niille on mahdollista asentaa 
viherkattoja. Yksi viherkatoista on myös 
intensiivisempi kattopuutarha.

Viherrakenteen ratkaisujen lisäksi ennus-
teessa 3 on alueelle lisätty yksi vesisäi-
liö, jonka avulla on tarkoitus tarkastella 
säästetyn kasteluveden määrää.



Puut
438 kpl

Läpäisevät pinnat
1 988 m2

Viheralueet
35 979 m2

Painanteet
863 m2

Päällystetyt pinnat
23 116 m2

Vesisäiliö
11 m2

Vesielementti
0 m2

Vesistöt
0 m2

Viherkatot
8 370 m2

Viherseinät
416 m2
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Kuva 56. GreenScenario-työkalun tulokset Länsi-Pasilan kattavien ratkaisujen tarkastelusta. Kuvaan on ympyröity 
tuloksia, jotka ovat muttuneet nykytilaan verrattuna.

VERTAILTAVA ENNUSTE 3 - KATTAVAT RATKAISUT



Taulukko 5. Länsi-Pasilan kattavien ratkaisujen yhteenveto
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Vaihtoehdossa 3 hulevesien hallinta on parantunut ja painanneratkaisujen 
avulla alueen hulevesiä voidaan viivyttää. Lisäksi haihdunta on hieman kasva-
nut ja valunta pienentynyt.

Yhdelle pihalle lisätty vesisäiliöllä ei ole alueellisesti merkitystä säästetyn vesi-
johtoveden määrässä.

Painanteiden ja sadepuutarhojen avulla alueen hulevesien laatua voidaan pa-
rantaa ja laskennallisesti ne puhdistavat alueelta valuvia vesiä sitoessaan kiin-
toaineita, raskasmetalleja ja ravinteita.

Luonnon monimuotoisuudessa ei laskennallisesti ole kovinkaan suurta muutos-
ta, vaikka lukema on hieman parantunut.

Sosiaalisia vaikutuksia ja viihtyisyyttä kuvaavat lukemat, kuten lämpöolosuhteet 
ja mikroilmasto ovat pysyneet samoina. Vaihtoehdon 3 ratkaisut parantavat 
kuitenkin alueen ilmanlaatua ja sitovat hiilidioksidia.

 

Taloudellisia vaikutuksia tarkasteltaessa sijoituskustannukset ovat jonkin verran 
kasvaneet, mutta ylläpitokustannukset ovat pysyneet samoina.€

Kuva 57. Viherrakenteiden tarkastelukehikon kautta tarkasteltuna kattavilla ratkaisuilla suurimmat vaiku-
tukset hulevesien määrään on uusilla puilla ja viherpainanteilla. Hulevesien laatuun vaikuttavat eniten 
viherpainanteet. Luonnon monimuotoisuuteen voidaan kehikon mukaan vaikuttaa uusilla puilla, pensailla, 
niityillä ja painanteilla. Viihtyisyyteen ja luonnon kokemiseen tarkastelun mukaan vaikuttaa uusilla puilla, 
pensailla ja kattopuutarhoilla.

8.5 ENNUSTEIDEN VERTAILU JA YHTEENVETO

Kuva 58. Ennusteiden vertailu. Ennusteiden 1 ja 
2 tulokset ovat lähes yhtenäiset. Ennusteen 3 tu-
lokset poikkeavat vertailussa. Suurimmat erot on 
merkitty ympyröillä. 

Ennusteet 1&2 Ennuste 3GreenScenario-työkalun avulla lasketut 
ennusteet eroavat melko vähän toisis-
taan. Länsi-Pasilan alueella korttelipihat 
ovat jo nykyisellään melko vihreitä, jol-
loin erot ja muutokset ennusteissa eivät 
ole niin suuret kuin mitä ne voisivat olla 
toisenlaisia, vähemmän vehreitä kortte-
lipihoja tarkasteltaessa.

Kevyet ratkaisut eli ennuste kaksi on ver-
tailussa lähes vastaava kuin nykytila 
(kuva 58). Tuloksia verrattaessa alueella 
saavutettiin kuitenkin vähäistä paran-
nusta lähes kaikissa arvoissa. Poikkea-
vuutta nykytilaan on kuitenkin ennus-
teessa kolme, eli kattavissa ratkaisuissa. 
Suurimmat erot ovat hulevesien mää-
rällisessä ja laadullisessa hallinnassa 
sekä viherrakenteen määrässä. Merkit-
tävin ero johtunee alueelle osoitetuista 
viherpainanteista ja sadepuutarhoista.

Viherrakenteen ratkaisujen lisäksi Länsi-
Pasilan alueelle lisättiin vaihtoehdossa 
3 vesisäiliö. Alueellisella mittakaavalla 
yhdellä vesisäiliöllä ei ole merkittävää 
vaikutusta, mutta pihakohtaisessa tar-
kastelussa vaikutus voisi nousta suurem-
maksi.

GreenScenario-työkalun tarkastelussa 
ei kuitenkaan pääse tarkemmin eroihin 
käsiksi, sillä ohjelma perustuu jossain 
määrin yleistyksiin. Yksi tarkastelun tu-
loksista on kuitenkin se, että kattavam-
milla ratkaisuilla hyödyt ovat suuremmat 
kuin mitä laskennalliset kustannukset 
neliölle ovat.

Optimaalisin ratkaisu sijoittunee kui-
tenkin näiden vertailtavien vaihtoeh-
tojen väliin, sillä kaikille pihoille ei ole 
mahdollista asentaa viherpainanteita 
tai sadepuutarhoja, jolloin pihalla voi-
daan keskittyä kehittämään muita nä-
kökulmia. Tarkemmat suunnitteluratkai-
sut tarvitsevat tuekseen kattavamman 
paikkakohtaisen analyysiin ja sille sovel-
tuvat ratkaisut. Yleispiirteinen skenaa-
riotarkastelu voi kuitenkin osoittaa suun-
taa suunnitteluratkaisujen valinnoille ja 
mahdollisuuksille.



Kuva 59. Suunnittelualueen nykytila. Kuvan numerot osoittavat sivuilla 109–111 esitettyjen valokuvien sijainnit.

Kuvat 60–63. Palkkatilakatu 1:n pihan nykytila. 1. Pihan länsiosa, jossa on aidalla rajattu leikkipaikka. Pihalla 
vanhoja kookkaita puita. 2. Pihalla on jo nykyisellään kehitetty pintojen läpäisevyyttä ja kivetty nurmikivellä 
osa pihasta. 3. Pihalla on jo nykyisellään viljelylaatikoita. 4. Pihan itäosassa on leikkivälineitä ja vanhoja 
kookkaita puita.
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9 PALKKATILANTORIN YMPÄRISTÖ

Suunniteltavat korttelipihat sijoittuvat 
Palkkatilantorin ympäristöön. Etelässä si-
jaitsee Palkkatilankatu 1 ja pohjoisessa 
Pasilanraitio 4. Palkkatilankadun sisäpiha 
on jo nykyisellään vihreä ja siellä sijaitsee 
isoja puita. Pihaa ympäri kulkee asfaltoi-
tu kulkureitti. Alueen toiminnot ovat sijoit-

tuneet hajanaisesti ympäri piha-aluetta, 
eikä selkeää rakennetta ole. Pihan viher-
rakenne koostuu tällä hetkellä pääasiassa 
kookkaista olemassa olevista puista, pen-
sasryhmistä, nurmialueista ja viljelylaati-
koista.

1. 

2.

3.

5.

6.

7.
avokallio

pelikenttä

V

V

VIII

VIII

0       10     30        60 m

PALKKATILANTORI

PALKKATILANKATU 1

PASILANRAITIO 4

leikkialue
leikkialue

leikki- 
alue

24.4

22.7

19.7

20.2
20.5

19.6

22.2

22.6
23.3

22.321.9

22.7 23.1

23.7

24.4

25.4

25.3

25.5

8.

10.
11.

12.

4.

9.1 NYKYTILA

9.

1. 2.

3. 4.



Kuvat 64–67. Pasilanraitio 4:n pihan nykytila.   
5. Kallioalueen vieressä sijaitseva leikkipaikka sekä 
kalliolle johtava kivetty terassointi. 6. Kallion oles-
kelupaikalle johtavat portaat. 7. Avokallioalue, jota 
ympäröi nurmikivetty tasanne. 8. Oleskelupaikka 
kallioalueen päällä.

Kuvat 68–71. Palkkatilantorin nykytila. 9. Torialueen 
nykyiset istutusaltaat. 10. Tori on nykyisellään laaja 
kivetty alue. 11. Tori toimii pääosin läpikulkureittinä. 
12. Torin pohjoisosassa on pelikenttä.
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5.

7. 8.

6.

Pasilanraition sisäpiha käsittää suuren 
kallioalueen, jonka ympärille on raken-
nettu muuri. Kallioalueen viereen sijoit-
tuu pieni leikkialue. Pihan ympäri kiertää 
kulkureitti. Kallioalueen laelle on raken-
nettu oleskelupaikka. Pasilanraition pi-
halla kallioalue ja ympäröivä muuri vie 
suuren osan pihan pinta-alasta. Pihalla 
on muutamia puita ja kalliota ympäröi 
pensasistutukset.

9. 10.

12.11.

Korttelipihojen väliin sijoittuu Palkkatilan-
tori, joka nykyisin toimii läpikulkualueena. 
Aukiolla on vanhoja istutusaltaita. Entiset 
suihkulähderakenteet on poistettu. Poh-
joisosassa on pelikenttä. Aukio huomioi-
daan suunnitelmassa, jotta alue muodos-
taisi yhtenäisen kokonaisuuden.



luonnon monimuotoi-
suuden kehittäminen

hulevesien viivyttämisen pa-
rantaminen piha-alueella

arvokas kallioalue

pihan matalin kohta, mahdolli-
suus hulevesipainaanteelle
oleskelua

oleskelun   
kehittäminen PASILANRAITIO 4

PALKKATILANKATU 1

PALKKATILANTORI

leikkitoimintojen   
          keskittäminen

toiminnallisuuden ja viher- 
yhteyden kehittäminen

Kuva 72. Palkkatilantorin kehittämisen lähtökohdat.
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9.2 IDEASUUNNITELMAN LÄHTÖKOHTIA JA TAVOITTEITA

Korttelipihojen suunnittelua ja kehittämis-
tä ovat työssä ohjanneet skenaariotar-
kastelun tulokset, asukastyöpajasta esiin 
nousseet huomiot sekä alueelliset lähtö-
kohdat. Näiden kolmen näkökulman kaut-
ta on pihoja pyritty kehittämään luonto-
pohjaisten ratkaisujen avulla siten, että 
niiden vaikutukset ja pihan toiminallisuus 
on huomioitu (kuva 72).

Skenaariotarkastelu

Skenaariotarkastelun perusteella pihoilla 
voitiin vaikuttaa hulevesien määrään ja 
joltain osin myös laatuun. Tarkastelusta 
nouseva tavoite pihoille onkin, että pihoja 
pyritään kehittämään siten, että ne viivyt-
täisivät mahdollisimman hyvin hulevesiä. 
Viherrakenteen elementeillä voidaan elä-
vöittää pihaa ja vahvistaa viherrakennet-
ta. Yksittäisillä ratkaisuilla ei kuitenkaan 
skenaariotarkastelun perusteella ollut 
suuria alueellisia vaikutuksia Länsi-Pa-
silan ollessa nykytilaltaan melko vehreä. 
Viherrakenteellisten ratkaisujen lisäksi tar-
kasteltiin kattovesien keräämistä säiliöön. 
Vesien talteenotolla on mahdollista sääs-
tää yksittäisen pihan kasteluvesiä.

Asukastyöpaja

Asukastyöpajassa nousi esiin kokemuk-
sia ja toiveita erityisesti Pasilanraitio 4:n 
pihan kehittämiseen, sillä Palkkatilankatu 
1:n kohteesta asukkaita ei päässyt paikal-
le. Pasilanraition piha koettiin nykyisellään 
toimimattomaksi, sillä se ei tarjoa paik-
koja oleskeluun ja kohtaamiseen. Toiveet 
kohdistuivat pääasiassa pihan toimivuu-
teen. Erityisenä huomiona asukkailta nou-
si alueen keskellä sijaitse avokallioalue 
ja sitä ympäröivät kivetyt muurit. Leikki-
paikan vieressä oleva kivetty terassointi 
koettiin vaarallisena, ja sen todettiin ra-
joittavan myös leikkipaikan käyttöä. Lisäk-
si kallion päälle rakennettu oleskelualue 
koettiin hankalasti saavutettavaksi, joten 

oleskelumahdollisuuksia toivottiin myös 
katutasoon. Yleisesti ottaen toivottiin, että 
yhteisöllisyyttä voitaisiin kehittää pihalla. 
Pihalla on nykyisin grilli, jota ei voida kun-
nolla hyödyntää.

Pihalla on lisäksi aiemmin sijainnut päivä-
koti, jonka alue on yhä aidattu. Aidat koet-
tiin kuitenkin nykyisellään tarpeettomina.

Pihan kasvillisuuden mainittiin nykyisel-
lään olevan vanhaa ja huonokuntoista. 
Toiveena kasvillisuuden kehittämiseen 
olivat helppohoitoisuus ja mahdollisuus 
omaan puuhasteluun ohjeiden mukaan. 
Viljelylaatikot todettiin työpajassa muka-
viksi, mutta piha on kärsinyt rottaongel-
mista, joten viljelylaatikoiden pelättiin pa-
hentavan asiaa. Kasvillisuuden toivottiin 
olevan matalahkoa. Ympäröivät raken-
nukset varjostavat pihaa, joten isompia 
puita ei toivottu ainakaan viihtyisyyden 
näkökulmasta. Todettiin, että värikkyys pi-
ristäisi pihaa.

Alueelliset lähtökohdat

Molemmat korttelipihat sijaitsevat kal-
lioisella rakennetulla alueella, mikä tuo 
haasteita hulevesien hallinnalle. Palkka-
tilankadun piha mahdollistaa hulevesien 
viivyttämisen, sillä piha on pinta-alaltaan 
suhteellisen suuri. Pasilanraition pihalla 
kallio on lähellä maanpintaa ja osittain 
näkyvissä. Lisäksi piha on pieni, jolloin pi-
han kehittäminen mahdollisimman vettä 
läpäiseväksi voisi parantaa hulevesien 
hallintaa. Kumpikaan piha ei sovellu laa-
jamittaiseen hulevesien imeyttämiseen, 
sillä maaperä asettaa omat haasteensa.

Molemmat pihat ovat nykyisellään melko 
vehreitä. Pihan kasvillisuus on kuitenkin 
pääasiassa nurmea, jossa on siellä täällä 
pensaita ja puita. Pasilanraition pihalla si-
jaitsee puolestaan avokallioalue, joka voi-
daan nähdä pihan arvokkaana kohteena. 
Molemmilla pihoilla on mahdollista kehit-
tää luonnon monimuotoisuutta lisäämällä 

monipuolista kasvillisuutta ja tarjoamalla 
uusia elinympäristöjä.

Palkkatilankadun pihalla on nykyisellään 
erilaisia toimintoja. Pihalla on eri puolilla 
leikkivälineitä, oleskelualueita ja viljelylaa-
tikoita. Pasilanraition pihalla leikkipaikka 
ja kivetty muuri vievät suurimman osan 
pihasta. Pihojen rakenteita muuttamalla 

ja uusilla viherrakenteen elementeillä voi-
daan kehittää molempien pihojen viihtyi-
syyttä ja luonnon kokemista.

Palkkatilantorin kehittämisen lähtökohdat 
ja tavoitteet määrittyvät alueen kehitys-
periaatteista. Tavoitteena on parantaa 
torin toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä sekä 
sen toimivuutta viherlinjayhteytenä.



Kuvat 73–74. Insipiraatiokuvia painanteesta ja vesileikistä
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9.3 IDEASUUNNITELMA

Palkkatilantorin ympäristön ideasuunni-
telmassa on pyritty ottamaan pihoilla ja 
Palkkatilantorilla suunnittelun lähtökoh-
dat ja tavoitteet huomioon. Pihojen omi-
naispiirteet ohjaavat suunnitteluratkaisu-
ja. Pihojen viherrakenteen elementtejä on 
käsitelty kappaleessa 2.5 Viherrakenteen 
elementit kerrostalopihoilla. Ideasuun-
nitelmassa on tarkasteltu Palkkatilanto-
rin ympäristöä kokonaisuutena ja otettu 
korttelipihojen lisäksi Palkkatilantorin toi-
minnallisuus huomioon. Torin osalta on 
pohdittu, miten tila voisi palvella parem-
min asukkaita. Suunnitelman pääpaino on 
kuitenkin ollut korttelipihoissa. Pihojen ke-
hittämisessä on pyritty vastaamaan asu-
kastyöpajassa esiin tulleisiin toiveisiin siltä 
osin kuin se on ollut mahdollista.

Palkkatilankatu 1

Palkkatilankatu 1:n pihan (eteläinen piha) 
yhtenä lähtökohtana on ollut rakenteen 
selkeyttäminen ja viherrakenteen kehittä-
minen. Leikkitoimintoja keskittämällä pi-
han eri osille on voitu luoda eri luonteisia 
paikkoja.

Leikkitoiminnot keskitettiin pihan länsilai-
taan, niiden aiemmin ollessa pihan mo-
lemmilla puolilla. Leikkialueelle on tuotu 
suojaisuutta uudella köynnösseinällä ja 
pergolalla. Pergolarakenteet ovat olleet 
1980-luvun rakentamiselle ominaisia rat-
kaisuja, joten alueen historiaan sopivia 
ratkaisuja on otettu mukaan pihalle. Lisäk-
si köynnösseinät tuovat näkösuojaa leikki-
paikalle.

Oleskelupaikkoja ja muita toiminnallisia 
alueita on tuotu pihan itäosaan. Itäosasta 
löytyy niin rauhallisemman oleskelun kuin 
myös yhteisöllisemmän toiminnan paikko-
ja. Palkkatilankadun pihalla on jo nykyisel-
lään viljelylaatikoita, joten tätä toimintaa 

on pyritty vahvistamaan pihalla. Lisäksi 
ympärivuotisen toiminnan lisäämiseksi pi-
halle on suunniteltu kasvihuone/orangeri, 
jossa on mahdollisuus kasvattaa suojaa 
tarvitsevia hyötykasveja. Toinen oleskelu-
alue sijaitsee puiden suojassa hieman 
erillään muista toiminnoista tarjoten rau-
hallisemman oleskelun alueen.

Itäosan keskelle sijoittuu sadepuutarha/
viherpainanne. Painanne mahdollistaa 
hulevesien viivyttämisen pihalla ja keven-
tää siten pihan tulvahuippuja. Painanteen 
ympärillä ja välissä on kiviryhmiä ja astin-
kiviä, jotka voivat tarjota uudenlaisia eli-
nympäristöjä sekä leikkimahdollisuuksia. 
Painanteen mitoituksena on käytetty 30 
minuuttia kestävää 167 l/s*ha mitoitussa-
detta ja oletuksena on ollut, että painanne 
olisi 40 senttimetriä syvä.

Palkkatilankadun piha on jo nykyisellään 
ollut vihreä ja pihalla on vanhoja kook-
kaita puita. Pihan kasvillisuutta on mo-
nipuolistettu ja sen kerroksellisuutta on 
lisätty. Niittyalueella on kehitetty pihan 
monimuotoisuutta ja lisätty kukkivia kas-
veja asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi. 
Peruskorjauskohteissa olemassa olevien 
puiden säilyttäminen on keskeistä, joten 
myös Palkkatilankadulla kaikki nykyiset 
puut on pyritty säilyttämään.

Pihalla on tuotu vesi näkyväksi hulevesi-
painanteen ja vesileikin avulla. Vesileikissä 
ajatuksena on, että katoilta kerättyä sade-
vettä voitaisiin hyödyntää pihan elävöittä-
misessä ja lasten leikeissä. Leikkialueella 
on mahdollista pumpata kerättyä sade-
vettä ja ohjata sen kulkua kourun läpi. Lo-
pulta vesi ohjautuu hulevesiaiheeseen.

Pihan pinnat on haluttu mahdollisuuksien 
mukaan pitää vettäläpäisevinä ja pihan 
laidalla sijaitsevalle katokselle on lisätty vi-
herkatto.

Pasilanratio 4

Pasilanratio 4:n pihan (pohjoinen piha) 
ollessa pieni on keskitytty kehittämään 
arvokkaan avokallioalueen ympäristöä. 
Alueen lähtökohtana on ollut luonnon 
monimuotoisuuden ja toiminnallisuuden 
kehittäminen.

Ideasuunnitelmassa  vanha kivimuuri on 
poistettu ja pihalle on katutasoon tuotu 
oleskelumahdollisuuksia asukkaiden toi-
veiden mukaan. Uusi tila on tuonut lisäva-
pautta pienen pihan kehittämiselle. Leik-

kipaikan ja kallioalueen väliin on lisätty 
oleskelu- ja kohtaamispaikka sekä grilli-
katos. Grillikatos on ympäröity köynnök-
sillä, mikä lisää suojaisuutta. Grillikatoksen 
päälle on lisätty viherkatto, joka voi hie-
man viivyttää pihan sadevesiä.

Oleskelua on myös säilytetty kallion pääl-
lä. Portaat on siirretty kallioalueen itä-
puolelta sen länsipuolelle mahdollistaen 
yhtenäisen oleskelutilan. Kallion päällä on 
säilytetty rauhallisempia oleskelupaikkoja, 
jonne on mahdollista päästä uusilla por-
tailla.



numeroidut paikat pop-
up toiminnalle, kuten 
siivouspäivä tai ravinto-
lapäivä – tori asukkai-
den käyttöön

taideteospyörähuolto-
kontti

istutusallas viherpainanne

Kallioalueen itärinne on muutettu luon-
nonmukaisemmaksi niittyrinteeksi. Lisäk-
si rakennusten laitamilla on dynaamisia 
istutuksia. Nämä kasvivallinnat lisäävät 
helppohoitoisuutta ja monimuotoisuutta 
pihalla. Värikkyyttä ja iloisuutta pihalle on 
haluttu tuoda erilaisten kukkivien kasvien 
avulla.

Pihan rakennetta on haluttu selkeyttää 
ja myös Pasilanraition pihalla on pyritty 
mahdollisuuksien mukaan käyttämään 
vettäläpäiseviä pintoja.

Palkkatilantori

Pihojen väliin jäävän Palkkatilantorin toi-
minnallisuutta on kehitetty ja vanhoja 
toimintoja on myös säilytetty. Torin viher-
rakennetta on kehitetty laajentamalla ny-
kyisiä istutusaltaita ja lisäämällä painan-
teita. Painanteiden avulla voidaan kerätä 
pinnoilta valuvia hulevesiä. Lisäksi torille 
on tuotu uusia puita, joiden avulla tuodaan 
viihtyisyyttä ja suojaisuutta torialueelle. 
Näillä ratkaisuilla on pyritty kehittämään 
torin toimivuutta viherlinjayhteytenä. 
Vesielementit ovat olleet Länsi-Pasilan 
alueelle tyypillisiä ominaispiirteitä, joten 
vesi on haluttu tuoda avokourun kautta 
taas näkyväksi torille.

Torialuetta on tarkasteltu asukkaiden pi-
hojen jatkeena. Alueelle on esitetty toimin-
toja, jotka lisäisivät ohikulkijoiden lisäksi 
myös asukkaiden viihtyisyyttä. Torin ympä-
rillä on liikehuoneistoja, joten aukiota olisi 
mahdollista hyödyntää esimerkiksi kahvi-
laterassina. Lisäksi erilaisilla kontti-ratkai-
suilla torille voidaan tuoda väliaikaistoi-
mintoja, kuten vaikka pyöränhuoltopiste. 
Torin kiveykseen on merkitty numeroita, 
jotka symboloivat myyntipisteiden paikko-
ja erilaisissa pop-up tapahtumissa kuten 
ravintola- tai siivouspäivässä.

Dynaaminen istutus

Dynaamiset istutukset toimivat samalla tavalla kuin 
luontaiset kasviyhdyskunnat. Ne koostuvat monilaji-
sista, monikerroksellisista ja yleensä monivuotisista 
kasvilajeista. Dynaamiset istutukset ovat perenna-
penkkien ja niittyjen yhdistelmä. Niiden annetaan ke-
hittyä vuosien varrella kasvilajien välisen dynamiikan 
kautta. (Helsingin kaupunki 2020c)
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Kuvat 75. Ideasuunnitelma Palkkatilantorin ympä-
ristöstä (1:500 A3-paperilla)



Kuva 76. Leikkauskuva A-A’ Palkkatilankatu 1:n pihasta (1:200 A3-paperilla).
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dynaamiset  
istutukset

+19.9

vesileikissä kerättyä  
sadevettä voidaan  
pumpata kosteikkoon

leikkialue, jota rajaa köynnös-
seinä ja suojaisuutta leikki-
alueelle tuo pergola

hulevesipainanne, joka 
viivyttää vesien valuntaa

+19.1 +19.6

dynaamiset 
istutukset

orangeri/kasvihuone 
ympärivuotiseen  
toimintaan ja puu-
tarhan hoitoon viljelylaatikot astinkivet,   

pääsy veden   
äärelle



Kuva 77. Havainnekuva Palkkatilankadun pihasta ja hulevesipainanteesta kuivaan aikaan
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Kuva 78. Havainnekuva Palkkatilankadun pihasta ja hulevesipainanteesta sateiseen aikaan
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Kuvat 80–81. Inspiraatokuvat monipuolisesta kasvillisuudesta ja kiveyksestä

Kuva 79. Leikkauskuva B-B’ Pasilanraitio 4:n pihasta (1:200 A3-paperilla).
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+25.0 +25.3

+27.0
Leikkialue

Köynnöksin   
ympäröity   
grillikatos.   
Oleskelua lisätty 
katutasolle.

Rauhaisempi 
oleskelupaikka 
kallion päällä.

Luonnon  
monimuotoisuutta 
tukeva niittyrinne.

Luonnon monimuo-
toisuutta ja uusia 
elinympäristöjä tar-
joava viherkatto.

Pasilanraition pihalle on lisätty 
muutamia matalampia kukkivia 
puita.

Nurmialueita on muutettu pensas-
istutuksiksi, uusia pensas alueita 
lisätty kummallekin pihalle. Pen-
sasalueita kehitetään nykyistä 
monimuotoisemmiksi.

Palkkatilankadun pihalla on uusia 
niittyalueita. Pasilanration pihalla 
luonnon monimuotoisuutta on ke-
hitetty laajalla yhtenäisellä niitty-
rinteellä.

Pihan rakennetta ja linjoja on sel-
keytetty ja nurmialueita on säily-
tetty sekä paikoitellen laajennettu 
Palkkatilankadun pihalla.

Molempien pihojen talousraken-
nuksille/ -katoksille lisätty ketoka-
tot

Pihoille on lisätty pergoloita, jois-
sa kasvaa köynnöksiä.

Palkkatilankadunpihalle on tuotu 
hulevesipainanne.

Palkkatilankadulla on lisätty vilje-
lymahdollisuuksia.

Molemmille pihoille lisätty läpäi-
seviä pinnoitteita.



Kuva 82. Havainnekuva Pasilanraition pihasta
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Taulukko 6. Yhteenveto ideasuunnitelman ratkaisujen vaikutuksista hulevesien hallintaan, luonnon moni-
muotoisuuteen sekä viihtyisyyteen ja luonnon kokemiseen.
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Hulevesien määrään on voitu pihoilla vaikuttaa lisäämällä läpäiseviä pintoja 
ja kasvillisuusalueita. Uudet viherrakenteet elementit ovat vahvistaneet pihojen 
nykyistä hulevesien määrällistä hallintaa.

Hulevesien laatuun on erityisesti voitu vaikuttaa Palkkatilankatu 1:n pihalla, 
johon on lisätty viherpainanne. Hulevesien laatuun olisi mahdollista jatkossa 
vaikuttaa tarkemmilla kasvivalinnoilla.

Luonnon monimuotoisuutta on kehitetty monipuolistamalla kasvillisuutta ja 
luomalla uusia elinympäristöjä. Erityisesti Pasilanraitio 4:n pihalla on laaje-
malla yhtenäisellä niittyalueella ja luonnonmukaisella kallioympäristöllä py-
ritty parantamaan pihan monimuotoisuutta. Pihoille on tuotu vaihtelevaa ja 
kerroksellista kasvillisuutta.

Viihtyisyyttä on pyritty parantaa lisäämällä pihoille oleskelupaikkoja ja vaihte-
levia ympäristöjä. Toiminnallisuutta on kehitetty ja erityisesti Palkkatilankadulla 
on koetettu lisätä pihan ympärivuotisia käyttömahdollisuuksia. Pihalle on lisäk-
si tuotu kukkivia kasveja, jotka lisäävät pihan esteettisyyttä ja värikkyyttä.

Kuva 83. Viherrakenteiden tarkastelukehikon kautta arvioituna suurimmat vaikutukset pihojen hulevesien 
määrään on uusilla puilla ja viherpainanteella. Viherpainanne vaikuttaa eniten hulevesien laatuun. Luon-
non monimuotoisuuteen voidaan kehikon perusteella vaikuttaa puilla, pensailla, niityilla ja painanteella. 
Viihtyisyyteen ja luonnon kokemiseen tarkastelun mukaan vaikuttavat puut, pensaat ja viljelylaatikot.
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OSA  IV

JOHTOPÄÄTÖKSET JA
YHTEENVETO
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Luontopohjaiset ratkaisut tarjoavat monia 
hyötyjä kaupunkiympäristössä. Uudenlai-
nen monitavoitteellinen ajattelu kestävien 
kaupunkien rakentamiseen on nostanut 
suunnitteluun mukaan luonnon tarjoamat 
mahdollisuudet, palvelut ja hyödyt. Ilmas-
tonmuutos ja sään ääri-ilmiöt, kuten satei-
den määrän ja voimakkuuden kasvu sekä 
lämpötilan nousu, ovat haasteita, joihin 
kaupungit pyrkivät vastaamaan. Erilaisil-
la viherrakenteen elementeillä voidaan 
vaikuttaa kaupunkien hulevesien hallin-
taan, luonnon monimuotoisuuteen sekä 
asukkaiden viihtyisyyteen ja luonnon ko-
kemiseen. Näiden lisäksi viherrakenteen 
elementeillä voidaan vaikuttaa myös mo-
niin muihin asioihin, kuten pienilmastoon, 
ilmanlaatuun ja hiilinielujen määrään. 
Luontopohjaisten ratkaisujen monet hyö-
dyt on tunnistettu, ja ne on otettu enene-
vissä määrin osaksi suunnittelun keino-
valikoimaa, mutta suunnitteluratkaisujen 
käyttöönotossa on vielä haasteita.

Olemassa olevan kaupunkirakenteen 
muuttaminen ilmastonmuutokseen so-
peutuvammaksi ja vihreämmäksi on yksi 
näistä haasteista. Nykyiset kerrostalopihat 
edustavat runsasta 20 prosenttia kanta-
kaupungin pinta-alasta. Kantakaupunki 
on pääosin rakentunut aikana, jolloin il-
mastonmuutokseen sopeutuminen ei oh-
jannut suunnitteluperiaatteita. Näiden pi-
hojen muuttamisella ilmastonmuutokseen 
paremmin sopeutuviksi voisi olla suuri vai-
kutus kantakaupungin sopeutumiskykyyn 
ja viihtyisyyteen.

Alueiden kehittämistä ohjaavat lait ja 
määräykset. Nykyisellään olemassa ole-
vat ohjauskeinot jo rakennetun kaupun-
kirakenteen muuttamisesta luontopoh-
jaisten ratkaisujen avulla kestävämmiksi 
ovat kuitenkin vähäisiä. Esimerkiksi ase-
makaavoituksessa voidaan antaa mää-
räyksiä kestävämmän kaupunkirakenteen 
rakentamisesta, mutta ne ohjaavat pää-

asiassa uudisrakentamista. Olemassa 
olevan kaupunkirakenteen kehittämistä 
ohjaa nykyisellään pääasiassa MRL ja ra-
kennusjärjestys. Niissä ei kuitenkaan ole 
kokonaisvaltaisesti huomioitu hulevesien 
hallintaa, luonnon monimuotoisuutta tai 
viihtyisyyttä ja luonnon kokemista. Olen-
naista olisikin saada ohjauskeinoihin voi-
makkaammin mukaan luontopohjaiset 
ratkaisut ja luonnon monimuotoisuuden 
kehittäminen. 

Kerrostaloalueet ovat myös yksi tärkeä 
osa kaupunkien siniviherverkkoa, ja nii-
den kehittäminen luontopohjaisten ratkai-
sujen avulla kytkisi ne vahvemmin osaksi 
tätä kokonaisuutta. Yhtenä haasteena on 
kuitenkin alueellinen eriytyneisyys ja sat-
tumanvaraisuus, jos suunnittelua ei to-
teuteta kokonaisvaltaisesti kaupungissa. 
Kehittämiseen tarvitaan ohjauskeinoja ja 
kannustimia, jotta tavoitteiden määritte-
leminen esimerkiksi kerrostalopihoille olisi 
yhtenäinen.

Kerrostalopihoilla on mahdollista käyttää 
erilaisia viherrakenteen elementtejä, jot-
ka tuottavat monia hyötyjä. Kaikki keinot 
eivät välttämättä sovellu kaikille pihoille, 
joten niitä tulee soveltaa kohdekohtaisesti. 
GreenScenario-työkalun avulla tehdyssä 
tarkastelussa tutkittiin kevyitä ratkaisu-
vaihtoehtoja ja kattavia ratkaisuvaihto-
ehtoja verrattuna nykytilaan. Vaihtoehto-
ja vertaamalla voitiin nähdä, että suuria 
eroja kevyiden ja kattavien ratkaisujen vä-
lillä ei ollut.

Luontopohjaisten ratkaisujen vaikutukset 
hulevesien hallintaan, luonnon monimuo-
toisuuteen ja sosiaalisen viihtyvyyteen oli-
vat suhteellisen vähäiset verrattuna ny-
kytilaan. Tarkasteltava Länsi-Pasila on jo 
nykyisellään suhteellisen vihreä kaupun-
ginosa, jolloin muutokset nykytilaan olivat 
tarkasteltavassa mittakaavassa vähäisiä. 
Skenaariotarkastelusta pystyi kuitenkin 
huomaamaan, että esimerkiksi hulevesien 
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viivytysratkaisut, kuten viherpainanteet, 
vaikuttivat merkittävästi hulevesien mää-
rään ja laatuun.

GreenScenario-ohjelmalla voitiin myös 
tarkastella kustannuksia yleispiirteisesti. 
Tarkastelussa ratkaisujen sijoitus- ja yl-
läpitokustannukset eivät vaihdelleet voi-
makkaasti. Kustannukset jaettiin ohjel-
massa koko tarkastelualueen pinta-alalle. 
Luontopohjaisia ratkaisuja sovellettiin tar-
kastelussa kuitenkin vain kerrostalokortte-
leille, vaikka tarkastelualueella oli mukana 
myös virastokortteleita. Näin ollen alueel-
lisesti tarkasteltuna kustannukset ovat pie-
net, mutta yksittäisille pihoille kustannukset 
voivat todellisuudessa nousta suuremmik-
si.

Laajemman mittakaavan tarkastelussa 
oli nähtävissä, että kerrostaloalueille on 
mahdollista lisätä viherrakenteita ja vah-
vistaa niiden osuutta siniviherverkostossa. 
Tarkastelun vaihtoehdot ovat yleispiirtei-
siä eikä niissä ole otettu huomioon kaikkia 
ympäristön asettamia reunaehtoja. Tar-
kastelun onkin tarkoitus toimia pohjana 
tarkemmalle suunnittelulle ja keskustelulle 

eri vaihtoehtojen tuloksista. Ideasuunnit-
telussa pystyttiin pureutumaan paremmin 
muun muassa alueellisiin reunaehtoihin. 
Seuraavissa tarkemmissa suunnitteluvai-
heissa voidaan edelleen paneutua pa-
remmin muun muassa hulevesien laadun 
hallintaan ja luonnon monimuotoisuuden 
vahvistamiseen esimerkiksi kasvivalintojen 
kautta.

Ideasuunnittelua ohjasivat skenaario-
tarkastelun tulokset, asukastyöpajan 
huomiot sekä pihojen rakenteelliset läh-
tökohdat. Ideasuunnitelmassa pyrittiin 
tarkentamaan suunnitteluratkaisuja hu-
levesien hallinnan, luonnon monimuo-
toisuuden sekä viihtyisyyden ja luonnon 
kokemisen näkökulmista. Uusilla viherra-
kenteen elementeillä lisättiin hulevesien 
viivytysmahdollisuuksia, monipuolistettiin 
kasvillisuutta ja lisättiin kerroksellisuutta. 
Niiden avulla pihoille myös pyrittiin luo-
maan uusia elinympäristöjä. Viihtyisyyttä 
parannettiin jaottelemalla toiminnallisia 
alueita aktiiviseen ja rauhalliseen toimin-
taan, kehittämällä puutarhanhoitoon liit-
tyviä toimintoja ja lisäämällä oleskelun 
paikkoja vehreässä ympäristössä.
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TYÖPROSESSI

Kiinnostuin jo opintojeni aikana luonto-
pohjaisista ratkaisuista sekä niiden tarjoa-
mista hyödyistä ja merkityksestä kaupun-
kiympäristössä. Diplomityön laatiminen 
tästä aiheesta oli luontevaa. Lisäksi pääsin 
vuoden 2020 alussa mukaan Sitran järjes-
tämään tutkimuslaboratorioon (Sitra Lab), 
jossa etsittiin luonnosta ratkaisuja kau-
punkiympäristöjen haasteisiin. Diplomi-
työ ja Sitra Lab tukivat toisiaan ja pääsin 
perehtymään paremmin aiheeseen. Sit-
ran tutkimuslaboratoriossa olivat mukana 
Ramboll Finland oy ja Helsingin kaupunki. 
Heka (Helsingin kaupungin asunnot oy) oli 
hankkeessa mukana tarjoamiensa piha-
kohteiden kautta.

Diplomityöni tarkastelualue määräytyi 
näiden Hekan pihakohteiden mukaan. 
Alustavana ajatuksenani oli tarkastella vä-
hemmän vehreitä keskustan korttelipihoja. 
Kuitenkin Hekan osallisuus ja ajatus lähi-
tulevaisuudessa kehitettävistä kohteista 
oli kiinnostava. Heka antoi listan kohteis-
ta, joiden pihoja aiotaan tulevaisuudessa 
peruskorjata. Mielenkiintoisimmaksi vaih-
toehdoksi listalta nousi Länsi-Pasila, sillä 
siellä oli vierekkäin Hekan kaksi erilaista 
pihakohdetta. Niiden nykytila tarjosi kiin-
nostavan lähtökohdan pihan viherraken-
teen kehittämiselle.

Kohteet eivät olleet tyypillisintä kantakau-
punkia, mutta koin, että monet asiat puol-
sivat valintaa. Länsi-Pasilan alue kuuluu 
osaksi sekaviemäröintiverkostoa, jolloin 
pihojen kehittämisellä on hulevesien hal-
linnan ja viemäriin valuvan veden kannal-
ta merkitystä. Lisäksi Länsi-Pasilan ym-
päristö on kehittymässä, jolloin nykyiset 
piha-alueet ja niiden merkitys siniviher-
verkoston osana korostuvat.

Työn rajauksessa päätin keskittyä luonto-
pohjaisiin ratkaisuihin ja niiden vaikutuk-
siin neljän eri näkökulman kautta. Rajasin 
tarkasteluni hulevesien määrään, huleve-
sien laatuun, luonnon monimuotoisuuteen 

sekä viihtyisyyteen ja luonnon kokemiseen. 
Luontopohjaisiin ratkaisuihin liittyy myös 
monia muita hyötyjä, joita olisi ollut kiin-
nostavaa tarkastella. Lisäksi tarkasteluni 
rajautui olemassa olevien kerrostalopi-
hojen kehittämiseen jättäen uudiskohteet, 
väljemmän rakentamisen alueet sekä ylei-
set alueet tarkastelun ulkopuolelle.

Työn teoriaosuudessa syvennyin tarkem-
min kerrostalopihoihin ja luontopohjaisiin 
ratkaisuihin. Perehdyin kerrostalopihojen 
merkitykseen kaupungeissa sekä niiden 
merkitykseen suhteessa hulevesien hal-
lintaan, luonnon monimuotoisuuteen sekä 
viihtyisyyteen ja luonnon kokemiseen. Li-
säksi keräsin tietoa luontopohjaisista rat-
kaisuista ja niiden vaikutuksista näihin 
neljään näkökulmaan. Luontopohjaisten 
ratkaisujen osalta halusin ymmärtää nii-
den kytköksiä kaupungeissa sekä niihin liit-
tyviä haasteita ja hyötyjä. Teoriakehyksen 
kautta pyrin myös ymmärtämään maise-
ma-arkkitehdin roolia pihojen ja luonto-
pohjaisten ratkaisujen suunnittelussa.

Työn edetessä tarkempi tutustuminen Län-
si-Pasilaan osoitti, että tarkastelualue oli 
nykyisellään jo suhteellisen vehreä. Haas-
teena tässä kohteessa olikin miettiä, miten 
maisema-arkkitehtonisilla ratkaisuilla olisi 
mahdollista vielä paremmin vahvistaa pi-
hojen hulevesien hallintaa, luonnon moni-
muotoisuutta sekä viihtyisyyttä ja luonnon 
kokemista.

Hyödynsin työssäni GreenScenario-ohjel-
maa, joka on tarkastelemiani näkökulmia 
yhteensovittava mallipohjainen laskenta-
työkalu. Ohjelman avulla laadin yleispiir-
teisiä tarkasteltavia vaihtoehtoja, joissa 
jokaisessa oli eri tavalla hyödynnetty vi-
herrakenteen elementtejä. Ohjelma laski 
automaattisesti, mikä vaikutus näillä ele-
menteillä oli alueelle. GreenScenario-oh-
jelman käytössä oli omat tekniset vaikeu-
tensa, mutta ohjelman ymmärtäminen oli 
osa oppimisprosessia. Koen kuitenkin, että 

tarkastelualueen vehreys aiheutti haastei-
ta myös skenaariotarkastelussa, eikä erot 
eri vaihtoehtojen välillä olleet niin suuret 
kuin olisin odottanut. Tarkastelusta oli kui-
tenkin mahdollista saada lähtökohtia tar-
kemmalle suunnittelulle. Olisi kiinnostavaa 
tehdä vastaava tarkastelu vielä esimer-
kiksi Punavuoren kaupunginosaan. Siel-
lä kaupunkivihreää on pihoilla suhteessa 
Länsi-Pasilaa vähemmän, joten olisi mie-
lenkiintoista nähdä, ovatko vaihtoehtojen 
muutokset suurempia nykytilaan verrattu-
na. 

Tarkemmassa ideasuunnitelmassa kamp-
pailin aluksi sen kanssa, miten lähtisin pi-
hoja kehittämään, mutta lopulta alueen 
analyysin ja kootun teorian kautta löysin 
lähtökohdat suunnittelulle. Koen, että mai-
sema-arkkitehdin koulutus antaa työkalut 
siihen, että eri alueilta pystytään tunnis-
tamaan niiden nykyiset arvot, paikalliset 
lähtökohdat sekä kehitysmahdollisuudet. 
Maisema-arkkitehdin koulutuksen kautta 
on mahdollista analysoida pihoja koko-
naisuuksina ja nähdä niiden merkitys osa-
na kaupunkien toimintaa ja esimerkiksi 
osana ilmastonmuutokseen sopeutumis-
ta. Koulutus antaa valmiudet kehittää ole-
massa olevista pihoista monitoiminnallisia 
ympäristöjä, joihin on integroitu luonto-
pohjaiset ratkaisut osana pihojen reuna-
ehtoja ja välttämättömiä toimintoja. Näin 
pihoista saadaan hulevesien hallinnan ja 
luonnon monimuotoisuuden ja viihtyisyy-
den kannalta monipuolisempia.
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