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T ilaisuutta taustoitti Viherympäristöliiton pääsihteeri 
Seppo Närhi. Hänen mukaansa viherala työllistää vuo
sittain jopa 19 000 ihmistä, ja alan arvo on reilut 2 mil

jardia euroa.
– Viherala ei ole pientä pipertelyä vaan kasvaa koko ajan.
Alalta jatkuvaa kehittymistä edellyttävät kaupungistumi

nen, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden ja luon
nonvarojen väheneminen sekä muut yhä monimutkaisem

Viheralalla ei tyydytä kesyyn 
meininkiin
Maaliskuun Rakennusfoorumi kysyi, millaista on kestä-

vä ympäristörakentaminen.

miksi käyvät haasteet. Kestävyyden lisäksi erityisen olennai
nen on kansanterveyden näkökulma. Ala voi kuitenkin vastata 
moniin haasteisiin luontopohjaisilla ratkaisuilla.

– Ammattilaisuutta ja monipuolista yhteistyötä tarvitaan, 
ja alalle ollaankin kehittämässä kestävän ympäristörakentami
sen toimintamallien lisäksi FISEpätevyysvaatimuksia.

Kestävyydessä ketju kuntoon
Maisemaarkkitehti Emilia Weckman kertoi tarkemmin Viherym
päristöliiton KESYmallista eli kestävän ympäristö rakentamisen 
toimintamallista. Mallissa eri kriteerien pohjalta luodaan suo
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HULEVESIKOSTEIKKOJA ON JO ALETTU 

SUUNNITELLA JA RAKENTAA, JOTEN NYT 

OLISIKIN AIKA ROHKAISTUA 

UUDENLAISIIN RAKENTEISIIN.

Kaikki koulutukset ja lisätiedot:
www.mad.fi/tapahtumat

28.03. Rhinoceros-perusteet 
29.03. ArchiCAD 21:n uudet ominaisuudet 
04.04. ArchiCAD-testiaamupäivä 
06.04. BIMx-aamupäiväkoulutus 
10.04. ArchiCAD-peruskurssi (4 päivää) 
19.04. ArchiCAD-aloituspohjan muokkaaminen
24.04. V-Ray ja SketchUp 
26.04. Yleinen tietomallinnus ja IFC 
02.05. SketchUp-perusteet 

Haluatko laajentaa osaamistasi? 

Katso tulevat koulutuksemme ja varmista 
paikkasi jo tänään:

Vauhtitien hulevesikosteikon puisto Töölössä on monitoiminnal-
linen viheralue, jossa kulttuurihistoriallisesti merkittävään 
ympäristöön on sovitettu teknisen hulevesijärjestelmän osa 
vihreän infrastruktuurin keinoin.

malaisiin olosuhteisiin sopivat toimintatavat, joilla edistetään 
kestävää kehitystä. Mallia on kehitetty vuodesta 2015 saakka, 
ja se pohjautuu Sustainable Sites Initiative ohjelmaan.

Mallin tavoitteena on saada mukaan kestävyystarkaste
luun koko ketju tilaajista suunnittelijoihin, rakentajiin ja kun
nossapitoon. Taustalla ovat ilmastonmuutos, kaupungistumi
nen ja muut haasteet ja megatrendit sekä rakentamisen mer
kittävät ympäristövaikutukset: esimerkiksi yli 60 prosenttia 
jätteestä aiheutuu rakentamisesta.

KESYmallia on valmisteltu laajassa työryhmässä selvitys
ten ja työpajojen avulla. Erityisen tärkeäksi työssä on tunnis
tettu tilaajan rooli ja tarve asennemuutokseen – tuttuja käy
täntöjä tulee ajatella uudella tavalla.

Toimintamallista työkalupakkiin
Maisemaarkkitehti, tohtorikoulutettava Elisa Lähde kertoi 
vesien hallinnan keinoista ja seitsemän kaupungin EUrahoit
teisesta iWaterhankkeesta. Hankkeen yhteydessä on kehitet
ty muun muassa viherkerrointa, hulevesien hallintaa strategi
sella tasolla sekä käytännön ratkaisuja muutamissa pilottikoh
teissa.

Aaltoyliopiston rooli hankkeessa on ollut tuottaa ja sovel
taa tutkimustietoa. Lähde on yhdessä kollegansa Mari Ariluo-
man kanssa kehittänyt uutta työkalupakkia, joka toimii käy
tännön apuna ja ohjeena eri mittakaavojen hulevesikysymyk
sissä. Työkalu on julkaistu toistaiseksi vain englanninkielisenä, 
mutta sitä ollaan kääntämässä myös suomeksi.

Työkalupakissa on mukana sekä jo tuttuja malleja ja työ
välineitä että uudempia esimerkkejä. Tuoreemmista mainitta
koon Kööpenhaminan Cloudburst management plan – koko 
kaupungin laajuinen suunnitelma rankkasateiden hallitsemi
seksi ja samalla kaupunkikuvan kehittämiseksi. Olennaisia 
esiin tuotavia teemoja ovat siniviherrakenteen tuottamat 
monimuotoiset ekosysteemipalvelut ja vihreä infrastruktuuri 
suunnittelussa.

Hulevesien käsittelyä ei tulisi ajatella vain esimerkiksi viivy
tysrakenteina vaan houkuttelevina monitoiminnallisina virkis
tystoimintojen kokonaisuuksina, joihin kuuluu oleskelumah
dollisuuksia, polkuja, monipuolista kasvillisuutta. Suomessa 
hulevesikosteikkoja on jo alettu suunnitella ja rakentaa, joten 
nyt olisikin aika rohkaistua uudenlaisiin rakenteisiin ja moni
toiminnallisuutta hyödyntäviin suunnitelmiin.

Vihertehokkuutta tonteille
Foorumin lopuksi Mari Ariluoma kertoi toisesta iWaterhank
keen työkalusta, joka on kehitetty tonttien vihertehokkuu
teen. Viherkerrointyökalu on ollut käytössä Helsingin kaupun
gilla vuodesta 2014, ja sitä on nyt iWaterhankkeen yhteydessä 
päivitetty.

Työkalu tuo viherasiat näkyville, ja sen avulla voidaan 
muun muassa edellyttää tontin toteuttajilta tiettyä laskennal
lista tasoa istutusten ja hulevesirakenteiden suhteen. Työkalu 
ei ole kuitenkaan varsinainen suunnitteluväline, vaan se toimii 
ainoastaan suunnittelijan apuna ja suunnitelman viher
elementtien mitallistajana. Viherkerrointyökalusta kerrotaan 
tarkemmin tämän lehden sivulla 40.

Elina Kataja
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