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KAUKOVAINIO 1960-1970 –LUKUJEN VAIHEESSA RAKENTUNUT 

ASUINALUE. ASUMISMUOTOJA ALUEELTA LÖYTYY NYKYÄÄN 

KYTKETYISTÄ OMAKOTITALOISTA KERROSTALOIHIN. KAUKOVAINIO 

TITULEERATTU METSÄLÄHIÖKSI. 

 

VUONNA 2010 VALMISTUNEESSA KAUKOVAINION MAANKÄYTÖN, 

LIIKENTEEN JA YMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITTELUTYÖSSÄ TARKASTELTIIN 

KAUKOVAINION TÄYDENNYSRAKENTAMISALUEITA 



TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

• Green Factor –laskentamenetelmän soveltuminen 
täydennysrakennettavien asuinalueiden kaavoituksen 
työkaluksi.  

• Vertailtiin  kolmea maailmalla käytössä olevaa ja yleisintä 
Green Factor –laskentamenetelmää ja niiden soveltuvuutta 
yleissuunnitelmatasoiseen suunnitteluun 

• Miten huomioidaan ja saadaan säilytettyä alueen 
ominaisarvot  bonusjärjestelmän käyttöönotto 

• Voidaanko täydennysrakentamisalan nykyistä 
vihertehokkuutta käyttää suunnittelun vihertehokkuuden 
tavoitearvona ns. kompensoimismenetelmä? 

• Onko Seattlen Green Factor –laskentamenetelmässä lähiöille 
annettu vihertehokkuuden tavoitearvo 0,5 käyttökelpoinen 
Kaukovainiolla? 

 



TUTKIMUSPROSESSI 

 Vaihe 1: Kirjallisuuskatsaus ja 

asiantuntijahaastattelut 

Seattle Green Factor –

laskentamenetelmän 

lähtökohtien ja 
muodostumisen 

periaatteiden kartoitus 

 
Vaihe 2: Olevan 

vihertehokkuuslaskennan testaus ja 

kehittämismahdollisuuksien kartoitus 

Laskentamenetelmän 

soveltumisen testaus 

sellaisenaan kahteen 
Kaukovainion 

täydennysrakentamissuunnit

elmassa osoitettuun 

kohteeseen. Kohteina 

rakentamaton, metsäinen 

tontti sekä 

ullakkorakentamiskohde 

Vaihe 3: Kehitetyn 

laskentamenetelmän testaus 

Kaukovainion 

täydennysrakentamiskohteisiin 

Täydennysrakentamisalojen 
nykyisen vihertehokkuuden 

laskeminen ja sen käyttö 

jatkosuunnittelun 

vihertehokkuuden 

tavoitearvona 



• Seattle Green Factor –laskentamenetelmän testaus oamk:n 
maisemasuunnittelijaopiskelijoiden kurssin puitteissa 

• Laskettiin täydennysrakentamiskohteiden nykyinen 
vihertehokkuus, jonka jälkeen laadittiin 
yleissuunnitelmatasoinen pihasuunnitelma kohteeseen 

• Suunnittelussa huomioitiin auto- ja pyöräpysäköintinormit 
sekä pelastuksen vaatimat tilatarpeet 

• Testauksen tutkimuskysymys: Voiko tontin nykyistä 
vihertehokkuutta käyttää täydennysrakentamisalan 
vihertehokkuuden tavoitearvona, ns. 
kompensoimismenetelmä, jossa vihreän laskennallinen 
määrä alueella ei muutu täydennysrakentamisesta 
huolimatta 

 

 

TESTAUS 



  

 

Testaus, kohde 1 jalohaukantie 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- JALOHAUKANTIE 3-5 KOOSTUU KOLMESTA 3-5 –KERROKSISESTA 

KERROSTALOSTA 

- KOHDE NS. ULLAKKORAKENTAMISKOHDE ELI TÄYDENNYSRAKENTAMINEN 

TAPAHTUU MUUTTAMALLA KERROSKORKEUS ASEMAAKAVASSA iii  iv 

 

- ULLAKKORAKENTAMINEN LISÄÄ PIHALLA MM. AUTO- JA 

PYÖRÄPYSÄKÖINTIMÄÄRIÄ 

- PIHA-ALUEEN PELASTUSTEIDEN JA NOSTOPAIKKOJEN MITOITUS 

SUUNNITELTIIN VASTAAMAAN NYKYVAATIMUKSIA 

 

- TONTIN NYKYINEN VIHERTEHOKKUUS SEATTLE GREEN FACTOR –

LASKENTAMENETELMÄLLÄ 0,14 

- ULLAKKORAKENTAMISEN JÄLKEEN PIHA-ALUEEN VIHERTEHOKKUUS 0,25 

(KUVA VASEMMALLA) 

 

TULOKSET:  

- TYYPILLINEN KAUKOVAINIOLAINEN TONTTI MUKAUTUU 

ULLAKKORAKENTAMISEN MYÖTÄ TULEVIIN TILAVAATIMUKSIIN PIHA-

ALUEELLA 
- TONTIN VIHERTEHOKKUUDEN NYKYARVO SAATIIN RELISTISILLA JA 

KUSTANNUSTEHOKKAILLA SUUNNITTELURATKAISUILLA SAAVUTETTUA 

TÄYDENNYSRAKENTAMISESTA HUOLIMATTA 

 

 

 

Kuvalähteet: OAMK/Maisemasuunnittelun projekti 2013  



  

 

Testaus, kohde 2 Ylimaanpuisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ylimaanpuisto nykyisellään osittain puistometsää, 

osittain kivituhkapintaista pelikenttää 

 

- TONTIN NYKYINEN VIHERTEHOKKUUS SEATTLE GREEN 

FACTOR –LASKENTAMENETELMÄLLÄ 1,12 

- TÄYDENNYSRAKENTAMISEN JÄLKEEN PIHA-ALUEEN 

VIHERTEHOKKUUS 0,27 (KUVA VASEMMALLA) 

 

TULOKSET:  

- Nykyvihertehokkuutta ei saavutettu ilman 
rakenteellisia ja kustannustehokkaita 

vihersuunnitteluratkaisuja 

 

- Puistometsän elementin arvon muodostaminen 

sekä läpäisevien pintojen korkea elementin arvo 
nostaa vihertehokkuutta huomattavasti 
 

 

Kuvalähteet: OAMK/Maisemasuunnittelun projekti 2013/ Oulun kaupungin karttapalvelu  



Laskentamenetelmän kehittäminen, 

elementtien arvojen tarkastelu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laajennetun kirjallisuuskatsauksen myötä 
löydettiin perusteet olevan metsän sekä 
niittyalueen laskemiselle. Läpäisevän 
päällysteen elementtien arvojen laskemisen 
perusteita tarkasteltiin uudelleen vertaillen 
rakenteiden paksuutta Kaukovainiolle tehtyihin 
rakennussuunnitelmiin 
 
Olevan yksittäisen puun muuttaminen neliöiksi 
tapahtuu laskukaavalla puun halkaisija (m)*73 
 
Luotiin niittyalueelle elementin arvo. Perusteet 
tälle löytyivät kirjallisuuskatsauksesta  
 
Seattlen maankäytön ohjeissa samalla neliöllä 
oleville elementeille, kuten puun alla olevalle 
metsänpohjalle, tulee jokaiselle elementille 
laskea oma arvona (Seattle municipal code, 
title 23 land use). Tämän vuoksi metsäisillä 
alueilla päädyttiin laskemaan metsänpohjalle ja 
puustolle oma arvonsa jatkossakin. 
 
Elementtien arvojen osalta annettiin edellä 
mainittujen lisäksi niitylle oma elementin arvo. 
Niityn elementin arvo annettiin metsänpohjan 
elementin arvon muodostamisen periaatteella, 
jolloin niityn elementin arvo on ”kasvillisuus, 
korkeus alle 60cm:ä”, jonka arvo on 0,1 
 
 



Kaukovainion täydennysrakentamiskohteiden 

nykyvihertehokkuuden laskeminen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jokaiselle kohteelle laadittiin 
kohdekortti (kuva alla), jossa 
täydennysrakentamisalan 
luonne, alueen elementit ja 
niiden koko sekä 
metsäkuviotiedot esitettiin. 
 
 

1) Nykytila-analyysi 
  Täydennysrakentamisalan koko 
  Alalla olevat elementit ja niiden pinta-

alat 
  Metsäkuviotieto: runkotiheys kpl/ha 

ja puuston läpimitta 
2)   Elementtien arvon laskeminen 
 Olevan puuston välisuoritteiden 

laskeminen metsäkuviotietoja ja 
laskentakaavaa puun halkaisija (m)*73, 
hyödyntäen 

3)   Vihertehokkuusluvun laskeminen 
 Täydennysrakentamisala, nykytila-

analyysi ja vihertehokkuuden laskeminen 
koottu kohdekortteihin 



Kaukovainion täydennysrakentamiskohteiden 

nykyvihertehokkuus/ tulokset 

Täydennysrakentamis
kohteen numero 

Täydennysrakentamis
alan vihertehokkuus 

2 1,0 

3 0,7 

4 0,7 

5 0,4 

6 0,6 

7 0,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtopäätökset 

• Nykyvihertehokkuus tavoitearvona soveltunee jo 

rakennettujen alueiden tavoitearvoksi 

• Kaukovainiolla luonnontilainen tonttikin sai 
vihertehokkuusarvon alle 0,5  onko lähiöille tavoiteltava 0,5 

arvo liian suuri? 

• Testaus –osiossa arvon 0,25 saanut Jalohaukantien kohde on 

vihreä ja vehreä yleisilmeeltään 

• Kaukovainion nykyiset tontit kestänevät 

täydennysrakentamisen aiheuttavat tilatarpeiden 

lisäyspaineet piha-alueella 


