
PARTOLA OYK
VIHERVERKKOA JA VIHERALUEITA
KOSKEVIA TAVOITTEITA



TIIVISTELMÄ

• Yhtenäisten sini-viher- ja virkistysyhteyksien muodostuminen on avainarvo 
ekologisten, maisemallisten ja virkistyksellisten arvojen, viherpalveluiden, 
viihtyisyyden ja verkostomaisten hulevesien hallintakeinojen kehittämisen kannalta.

• Partolassa viherverkoston ydinosia ovat maisemarakenteeseen kytkeytyvät alueet, 
kuten yhtenäiset metsäalueet ja Härmälänojan varsi sekä näitä yhdistämään 
rakennettavat viheralueet. Rakennettavia viheralueita ovat korttelialueiden sisäiset ja 
väliset puistot, muut viheralueet ja katuvihreä.

• Tonttikohtaiset viherrakenteet täydentävät sini-viherverkostoa ja ovat merkittävä osa 
mm. hulevesien hallintaa. Viherkerroinmenetelmää hyödyntämällä voidaan varmistua 
riittävästä viherrakenteiden määrästä ja etsiä vaihtoehtoisia ratkaisutapoja 
taajamavihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan.



VIHERKERROINMENETELMÄ

• Taajamavihreä osana kaupunkirakennetta mahdollistaa muun muassa ekologisten, 
maisemallisten ja virkistyksellisten arvojen, viherpalveluiden, viihtyisyyden ja 
verkostomaisten hulevesien hallintakeinojen kehittämisen. Viherrakenteiden avulla 
voidaan myös edistää kaupunkialueiden sopeutumista ilmastonmuutokseen.

• Korttelin tai tontin vihertehokkuutta eli vihreän määrää suhteessa korttelin tai tontin 
pinta-alaan voidaan mitata viherkerroinmenetelmän avulla. Viherkerroinmenetelmän 
tavoitteena on lisätä taajamavihreää ja hulevesien luonnonmukaista hallintaa 
tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Menetelmän avulla voidaan etsiä vaihtoehtoisia 
ratkaisutapoja taajamavihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan.

• Lisätietoja viherkerroinmenetelmistä ja laskentataulukko on ladattavissa osoitteesta 
https://ilmastotyokalut.fi/vihrea-infrastruktuuri/viherkerroinmenetelma/

https://ilmastotyokalut.fi/vihrea-infrastruktuuri/viherkerroinmenetelma/


MUITA
MAHDOLLISIA
TYÖKALUJA

- Rambollissa 
kehitetty Green 
Scenario, eli 
maankäytön 
suunnittelua tukeva, 
tavoitteiden 
asettamista ja  
vaihtoehtojen 
vertailua helpottava 
työkalu. Antaa tietoa 
hulevesien määrään, 
mikroilmastoon ja 
luonnon 
monimuotoisuuteen 
liittyen.



TAAJAMAVIHREÄ OSANA KAUPUNKIRAKENNETTA

• Tässä esityksessä on analysoitu nykytilannetta ja Pirkkalan Partolan 
osayleiskaavoituksen tueksi laadittua viitesuunnitelmaa taajamavihreän 
näkökulmasta. 

• Viitesuunnitelmaa on arvioitu kokonaisuutena, jolloin huomiota on kiinnitetty 
erityisesti maisemallisiin lähtökohtiin ja viheralueiden verkostomaisuuteen.

• Viherkerrointarkastelun avulla on tarkasteltu esimerkinomaisesti erityyppisiä 
korttelialueita. Tarkastelut konkretisoivat tavoitearvon kannalta riittävää vihreän 
määrää. Lisäksi on esitetty periaatteita, joilla viherkerroinarvoa voitaisiin parantaa 
kyseisillä tonteilla.



SINI-VIHERVERKON KOKONAISTARKASTELU

• Yhtenäisten sini-viher- ja 
virkistysyhteyksien muodostuminen on 
avainarvo

• Viherverkoston ydinosia ovat mm. 
metsäalueet, vesistöjen varret, puistot, 
muut viheralueet ja katuvihreä.

• Tonttikohtaiset viherrakenteet 
täydentävät sini-viherverkostoa ja ovat 
merkittävä osa mm. hulevesien hallintaa.

-> tarkistellaan kriittisesti liittymäpintoja ja 
alueiden yhtenäisyyttä ja mitoitusta 

- > mietitään tonttikohtaisen 
viherrakenteen merkitystä osana 
kokonaisuutta. Huomioidaan 
viherrakenteiden toteuttamismahdollisuudet 

kansirakenteiden päällä.



SINI-VIHERVERKON VAHVISTAMINEN

• Viherverkoston rungon muodostavat 
yhtenäiset metsäalueet, Härmälänojan
varsi ja näitä yhdistävät rakennetut 
viheralueet. Maisemarakenteeseen 
liittyvät viheralueet lisäävät alueen 
ymmärrettävyyttä ja alueen 
ominaispiirteiden säilymistä. 

• Rakennetut viheralueet täydentävät 
kokonaisuutta. Ne ovat 
kulutuskestäviä, vastaavat hyvin 
käyttöpaineeseen ja ovat osa uutta 
kaupunkikuvaa.



KUVIA
NYKYTILANTEESTA



KUVIA 
NYKYTILANTEESTA



PERUSKARTTA



NYKYTILANNEANALYYSI

• Nykyinen korttelirakenne katkaisee 
maisemarakenteen perusosien eli 
metsäisen alueen ja Härmälänojan
välisen yhteyden. 

• Partola sijoittuu maisemallisesti 
näyttävään laaksotilaan.

• Korttelialueet ovat suurelta osin 
pinnoitettuja ja luonnollista 
maanpintaa ja kasvillisuutta on vain 
vähän. Korttelialueiden välillä 
sijaitsevat pintavesiuomat on 
suoralinjaisia ja muokattuja.



VIHERKERROINTARKASTELU

• Tarkastelussa on käytetty 
Tampereen viherkerroin-työkalua.

• Tavoitearvoksi on määritelty 
oletuskerroin 0,7.

• Oletuskerroin perustuu alueen 
olemassa oleviin luontoarvoihin ja 
käyttötarkoitukseen kaupallisena 
alueena. 

• Tarkastelussa on laskettu karkeasti 
koko suunnittelualue, korttelialueet 
1-15 viitesuunnitelman rajauksiin 
perustuen, sekä tarkasteltu 
yksittäisiä kortteleita.

• Hulevesiratkaisuja ei ole tarkoin 
määritelty tarkastelussa.



SUUNNITTELUALUEEN JA KORTTELI-
ALUEIDEN TARKASTELU

• Laskelmat ovat raakadatalaskelmia, jotka 
ottavat pinnoittamattomat alueet 
huomioon nurmi-/kivituhka-alueena ja  
lisää tarvittavan määrän istutettavia 
suurikokoisia puita alueelle, jotta asetettu 
oletuskerroin saadaan täyttymään.

• Suunnittelualueen laskelma ei ota 
huomioon nykyisiä säilyviä rakenteita tai 
kasvillisuutta.

• Laskelman perusteella alueella on 
tarvetta monimuotoisille viherrakenteille, 
ja läpäiseville pinnoitteille. Nykyistä 
kasvillisuutta tulisi pyrkiä säilyttämään 
mahdollisuuksien mukaan.

Suunnittelualue määrä yksikkö

Rajauksen pinta-ala 697330 m2

Päällystetyt alueet yhteensä 377690 m2

Muut alueet 319645 m2

Tarvittavat puut 4000 kpl

Korttelialueet 1-15 määrä yksikkö

Rajauksen pinta-ala 166050 m2

Päällystetyt alueet yhteensä 113310 m2

Muut alueet 52740 m2

Tarvittavat puut 1150 kpl



Kortteli 10 määrä yksikkö

Rajauksen pinta-ala 19320 m2

Päällystetyt alueet yhteensä 10680 m2

Muut alueet 8645 m2

Tarvittavat puut 95 kpl

KORTTELIKOHTAINEN TARKASTELU

• Korttelialueet 10 ja 13 otettiin 
lähempään tarkasteluun.

• Korttelin 13 kohdalla oletus-
kertoimen saavuttaminen on 
haastavaa.

• Molemmissa kortteleissa on 
hyvä tarkastella viherkattojen 
mahdollisuutta ja kaikki 
mahdollinen pinta viher-
rakenteisiin tulisi hyödyntää.

• Korttelin 13 kohdalla kerrointa 
pystyisi parantamaan myös 
läpäisevällä pinnoitteella 
pysäköintialueella, kuten 
hulevesi- tai nurmikivellä.

Kortteli 13 määrä yksikkö

Rajauksen pinta-ala 32500 m2

Päällystetyt alueet yhteensä 32115 m2

Muut alueet 390 m2

Tarvittavat puut 375 kpl



NYKYTILANNE
KORTTELI 13



PARANNUSEHDOTUS KORTTELI 13

• Nykytila • Viherkerroinarvoa parantavia 
viherrakenteita -> katupuita, 
kerroksellisia istutuksia, hulevesien 
hallintaa



NYKYTILANNE
KORTTELI 10



PARANNUSEHDOTUS KORTTELI 10

• Nykytila • Viherkerrointa ja viherverkkoa parantavia 
toimenpiteitä -> Mikäli mäenlaen puustoa ei 
voida säilyttää tarvitaan viherkertoimen 
kasvattamiseksi merkittävä määrä uutta 
puustoa ja muuta viherrakentamista.



SUOSITUKSIA VIHERVERKON JA VIHERKERROINARVON
PARANTAMISEKSI

Härmälänojan varren 

hyödyntäminen viher- ja 

virkistysalueena ja 

ekologisena yhteytenä.

Korttelialueiden viherkerroinarvojen parantaminen 

lisäämällä puita, monikerroksellista kasvillisuutta, 

läpäiseviä pintoja ja viivyttämällä hulevesiä.

Rakennettujen ja 

luonnonmukaisten 

viheralueiden 

liittymäpintojen 

huolellinen tarkastelu, 

jotta viherverkon 

jatkuminen tulee 

turvatuksi.

Hulevesiuoman ja siihen tukeutuvan 

viheralueen  kehittäminen viherverkon 

ydinalueeksi kaupunkirakenteen sisälle.


