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- design and wind testing method for climates
in change
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BIOKLIMAATTINEN ARKKITEHTUURI
Bioklimaattinen arkkitehtuuri muodostuu itse
asiassa vanhoista totuuksista.
Ekologinen näkökulma
• Rakentamisen ja luonnonympäristön suhde.
Ilmastotietoinen suunnittelu
• Ilmaston huomioiminen.
• Luonnonvoimien hyväksikäyttö.
Ilmastonmuutoksen näkökulma
• Ehkäistä ilmastonmuutosta
• Sopeutua ilmastonmuutoksen tuomiin
ongelmiin ja torjua vahinkoja.
• Parantaa rakennetun ympäristön ja
rakennusten kestävyyttä muuttuvissa
olosuhteissa.
• Antaa ohjeita merenpinnan nousun varalta.

CASE metodi muodostuu useista toisiaan
tukevista osa-alueista:
• Ilmastoanalyysi
• Luonnonympäristön analyysi
• Rakennetun ympäristön anayysi
• Tulosten tulkinta
• Mallien tuulitestaus
• Suunnitteluohjeet.

Pienoismallin tuulitestaus
CASE:n tuulilaboratoriossa.

ILMASTONMUUTOS HELSINGISSÄ
Ilmastonmuutos:
• Lämpötilat tulevat nousemaan.
• Tuulisuus ja myrskyt lisääntyvät
- viistosateet yleistyvät.
• Vesisateet lisääntyvät
- lumimäärät vähenevät, mutta lumimyrskyt
ovat rajumpia.
• Meri on jäässä lyhempään
- aallokko ja kylmä kosteus lisääntyvät.

Bioklimaattisen suunnittelun tavoitteita
Kalasatamassa:
• Parantaa mikroilmastoa rakennusten
ympäristössä, mikä tekee ulkona olemisen ja
kulkemisen miellyttävämmäksi ja
turvallisemmaksi, vaikuttaen myös asukkaiden
terveyteen.
• Vähentää tuulen jäähdyttävää vaikutusta
rakenteisiin, mikä parantaa energiataloutta.
• Parantaa kevyenliikenteen väylien
tuulisuojausta sekä vähentää liukkautta.

ILMASTO-OLOSUHTEIDEN
VAIKUTUKSIA SUUNNITTELUUN
Kaavoitusvaiheessa VTT:n kanssa kaupungille
tekemässämme analyysissa todettiin, että
Kalasataman alueen tuulennopeudet ylittävät
useissa paikoissa kynnyksen, jonka jälkeen olisi
kaava- ja rakennussuunnittelua tehtäessä
suoritettava mikroilmastoanalyysit ja käytettävä
tuulitestausta.
Muuttuva ilmasto rasittaa rakennuksia nykyistä
enemmän:
• Julkisivujen kosteusrasitus lisääntyy →
detaljeja tarkistettava ja korroosiosuojausta
parannettava.
• Tuulirasitukset ja myrskyt lisääntyvät →
rakenteita vahvistettava.
• Tulvarajat nousevat ja aallokko kasvaa →
perustuskorkeuksia on nostettava ja
rantakortteleissa varauduttava pärskeisiin.

AURINKOARKKITEHTUURIA
Sekä passiivisesti että aktiivisesti
aurinkoenergiaa käyttävien talojen toteuttaminen
on Helsingissä realistista. Rakennukset tulisi
suunnitella ainakin passiivisen aurinkotalon
periaatteilla:
• Suuntaus kaakon ja lounaan välille.
• Suljettu sivu luoteen ja koillisen välille.
• Auringonheijastajat, kattoikkunat tai pergolat
keräävät matalalla paistavan syksy-, talvi- ja
kevätauringon säteitä ja heijastavat valoa talon
sisätiloihin.
• Ylilämmön estäminen kesällä on erityisesti
matalaenergiarakentamisessa välttämätöntä.
• Tumma puujulkisivu oleskelupaikalla kerää
lämpöä nopeasti.
• Kivirakenteet varastoivat lämpöä.
Lämmönkerääjien ja aurinkopaneelien käyttö on
nykyisin taloudellisesti kannattavaa.
Rakennuksiin liitetty tuulienergia sen sijaan ei ole.

ULKOALUEET
Rakennuksia, piharakennelmia ja istutuksia pitää
tarkastella kokonaisuutena mikroilmaston ja
viihtyisyyden kannalta:
• Istutuksilla, piharakennuksilla ja julkisivujen
muotoilulla voidaan tuuliolosuhteita parantaa
suurtenkin talojen ympärillä.
• Julkisivusta ulkonevat parvekkeet ja
luhtikäytävät vähentävät alas suuntautuvia
ilmavirtauksia, samoin rakennuksen viereiset
kasvit, köynnössäleiköt, katokset yms.
• Aerodynaamisesti oikein muotoiltu räystäs
vähentää turbulensseja.
• Monissa kohdissa oikein tehty vihersuunnittelu
on lähes ainoa keino aktiivisesti parantaa
mikroilmastoa. Tehokkaimmat tuulensuojat
syntyvät kolmitasoisista istutuksista.

ASUKASOSALLISTUMINEN
Tärkeä osa suunnittelua on asukkaiden
osallistumisen järjestäminen.
Asukasosallistuminen voi tapahtua monella
tavoin, mm. charrette pajoissa. Charrette on
arkkitehtitoimiston useampipäiväinen
kenttätoimisto, johon käyttäjät, päättäjät ja
asukkaat voivat vapaasti tulla ja osallistua
suunnittelutyöhön.

CASE suunnittelee Turkuun Jyrkkälän
kaupunginosan innovatiivista saneerausta
Allianssimallilla, ja siellä viestintä ja
asukasosallistuminen ovat keskeisiä osia
kokonaisuutta.
Tavoitteena on sosiaalisen yhteisön
vahvistaminen ja kaupunginosan toimintojen
monipuolistaminen. Asukkaiden kanssa on
ideoitu mm. tilojen tarjontaa, mikä mahdollistaa
vaikkapa asukkaiden, kolmannen sektorin tai
aloittavien pienyrittäjien toiminnan.
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