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VIHERKATOT OSANA 
KESTÄVIÄ YHDYSKUNTIA

Levi Goes Green 31.8.2017
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SUSTAINABILITY 
TRANSFORMATION



ESITYKSEN SISÄLTÖ

• Johdanto – miksi viherkattoja?

• Tutkimusohjelmassamme  opittua

• Käytännön esimerkkejä
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Kuva: Malgorzata Gabrych



JOHDANTO

• Kaupungistuminen, ilmastonmuutos, biodiversiteettikriisi, 

väestörakenteen muutos –> 

miten viherrakenteen avulla voidaan vastata aikamme 

polttaviin ongelmiin?
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• Ekosysteemipalvelut, vihreä infrastruktuuri, 

luontopohjaiset ratkaisut (nature-based solutions) 

 ’Tuotetaan luontoa’



–> ”monitoiminnallinen vihreä 

infrastruktuuri” - kokonaissuunnittelu
Kuva:  Malgorzata Gabrych

Miten viherrakenteen avulla voidaan vaikuttaa 

positiivisesti sekä kaupungin ekologiseen 

toimivuuteen että kaupunkilaisten hyvinvointiin?
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VIIDES ULOTTUVUUS –

VIHERKATOT JA VIHERSEINÄT 

OSAKSI KAUPUNKIA 

–TUTKIMUSOHJELMA 2011 
Luonnontieteellinen keskusmuseo 2011-2016 

Ympäristötieteiden laitos 2017 -> 

Kuvat: Niina Ala-Fossi



MITÄ HYÖTYÄ 
VIHERKATOISTA?
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Luonnon monimuotoisuus

 elinympäristö paitsi kasveille myös hyönteisille 

(pölyttäjät!), linnuille, maaperäeläimille

 Paahdeympäristöt tärkeitä monille harvinaisille 

hyönteisille ja putkilokasveille

Vedenhallinta

Viherkatto imee ja pidättää sadevettä

 huleveden määrä vähenee

 virtaamahuiput alenevat

Esteettisyys, 

viihtyisyys, virkistys

 ’säännöllinen 

luontoaltistus’ lähellä

 terveys, hyvinvointi

22.8.2017 WoS: "green roof*" OR "vegetated 

roof*" OR "roof garden*“ 1 513 osumaa.

Kirsi Kuoppamäki
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Lisäeriste: lämmönsäätely

 lieventää lämpösaarekeilmiötä

 energiansäästö

 tasoittaa lämpötilan vaihtelua, suodattaa 

UV-säteilyä

 Suojaa kattomateriaaleja

 Katon elinkaari pitenee 

Melun vaimeneminen

 äänieriste

Ilmanlaatu

-> sitoo pienhiukkasia

-> lisää ilmankosteutta

Hiilinielu

Kiinteistön arvo

EKOSYSTEEMIPALVELUITA

rakennettuun ympäristöön

MITÄ HYÖTYÄ 
VIHERKATOISTA?

Kirsi Kuoppamäki
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Kuva: Malgorzata Gabrych

Fiksusti vihreää: 
luontoa kaikkien 
saataville



MONIMUOTOISET RATKAISUT

Kuva: Malgorzata Gabrych

 räätälöinti 
tavoitteiden 

mukaan 
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VIIDES ULOTTUVUUS 
-TUTKIMUSINFRA:
KOEVIHERKATOT 
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 yht. 6000 m2 kattoja, 818 koeruutua

 Inventoitu 2012

Testattu 41 eri kasvilajin menestymistä

+ eri kasvualustoja, biohiilen vaikutusta, 

sään vaihtelua… 

Kuvat: Malgorzata Gabrych



LUONNON 
MONIMUOTOISUUS 
(KASVILLISUUS: MALGORZATA GABRYCH)
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 Inventaarioissa löydettiin 134 kasvilajia,

myös kaikkia 41 lajia, joita katoille vietiin

 Kolme eri perustamistapaa: esikasvatetut niitty-

ketomatot, astiataimet, siemenet  kaikilla 

perustamistavoilla lähti hyvin kasvuun

 Rakennuksen kerroskorkeudella ei näytä olevan vaikutusta

 Kasvukausi vaikuttaa voimakkaasti - erilainen eri vuosina

 Kasvualustan paksuus on tärkeä – rikkaalle 

ketokasvillisuudelle vaihtelevasti 5 - 20 cm samalle katolle!

Gabrych Malgorzata, Kotze Johan & Lehvävirta Susanna 2016. Substrate depth and roof age strongly affect plant

abundances on sedum-moss and meadow green roofs in Helsinki, Finland. Ecological Engineering 86: 95-104.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857415302433
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 Paikalliset elinympäristön (=katon) ominaisuudet näyttävät

vaikuttavan lajeihin voimakkaammin kuin maisemarakenne.

 Viherkatot voivat tarjota rikkaan elinympäristön

monille leviämiskykyisille lajeille, vaikka katot

olisivat eristyksissä kivikaupungissa.

LUONNON 
MONIMUOTOISUUS 
(SELKÄRANGATTOMAT: KUKKA KYRÖ)

Harpalus affinis

 Jos viherkattojen tavoitteena on tukea luonnon 

monimuotoisuutta, tulee katoilla suosia keto-

ja niittymäistä kasvillisuutta



SAMMALKATOT 
(JUHAMATTI NIEMI-KAPEE)
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Sammalkatot ja -seinät ovat osoittautuneet luultua 

monipuolisemmiksi ja käyttökelpoisemmiksi 

ratkaisuiksi kaupungistumisen tuomiin ongelmiin.

 Sammalkattojen lajisto on moninaista, 

mutta valtalajeja on muutamia.

 Sammalen peittävyyteen vaikuttavat erityisesti 

katon kallistuksen suunta ja valon määrä sekä 

sammalten sijainti kaltevalla katolla. Myös 

kasvualustan koostumuksella on merkitystä.

 Ohuiden sammalkattojen sammalten peittävyyteen 

ei juurikaan vaikuta kasvualustan paksuus.



HULEVEDET 
(KIRSI KUOPPAMÄKI)
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 10 senttiä paksujen koeviherkattojen 

imukyky eteläsuomalaisessa ilmastossa 

on kiitettävä: viherkattoon pidättyy tai siitä 

haihtuu 50–75 % sateesta vuodessa, 

vuodenajoista sateisimpana eli kesällä 

pidättyy 80 %.

 Viherkatot pidättivät mm. 12.8.2017 

riehuneen Kiira-myrskyn rankkasateesta 

80 % (valmismatot) ja 87 % 

(siemenkylvetyt).
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Kuoppamäki Kirsi & Lehvävirta Susanna 2016. Mitigating nutrient

leaching from green roofs with biochar. Landscape and Urban 

Planning 152: 39-48.

Kuoppamäki Kirsi, Hagner Marleena, 

Lehvävirta Susanna & Setälä Heikki 2016. 

Biochar amendment in the green roof

substrate affects runoff quality and 

quantity. Ecological Engineering 88: 1-9.

Lämmönjohtavuus

Collins Steven, Kuoppamäki Kirsi, 

Kotze Johan & Lü Xiaoshu 2017. Thermal

behavior of green roofs under Nordic winter

conditions. Building and Environment 

122: 206–214.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204616300342
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857415303232
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132317302548
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132317302548


KASVUALUSTA JA 
MAAPERÄELIÖT 
(MARLEENA HAGNER)

16

 Ravinnevalumiin pitää kiinnittää 

huomiota -> kasvualustan 

koostumus vaikuttaa

 Biohiili tai kevytsorabetoni voivat

estää ravinnehuuhtoumia katolta

ja parantaa vedenpidätystä.

 Viherkatot vilisevät elämää

pinnan alla: mm. pieniä

niveljalkaisia, sukkulamatoja ja  

änkyrimatoja.



VIRKISTYS JA HYVINVOINTI
(MARJA MESIMÄKI, KAISA HAURU)
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 Pieni ja askeettinen 

viherkatto keskellä urbaania 

maisemaa voi tuottaa 

monipuolisia 

virkistyskokemuksia. 

 mm. koettu elvyttävyys oli 

keskimäärin yllättävän hyvä.

 Kaupunkilaiset unelmoivat monipuolisesta 

valikoimasta viherkattoja, jotka tarjoavat laajan kirjon 

erilaisia kokemuksia.



Kuva: Marja Mesimäki

Kokemuspohjainen, 

tulevaisuusorientoitunut 

mielikuvamenetelmä 

Photo: Niina Ala-Fossi

Mesimäki et al. (2017): 

Neo-spaces for urban 

livability? Urbanites’ versatile 

mental images of green roofs 

in the Helsinki metropolitan 

Area, Finland. 
Land Use Policy 61 (open access) 

+ audio slides

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302027

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302027
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ELINKAARIANALYYSI
(SANAZ BORORG CHENANI)

 Viherkatolla pitäisi vastata ympäristöongelmiin

– ei tuottaa niitä!

 Yksinkertaiset rakenneratkaisut ovat

ympäristövastuullisia, ilman useita keinotekoisesti

tuotettuja (esim. muovi)kerroksia

 Paikalliset materiaalit parempia kuin kaukaa tuodut, 

jopa ‘site soil’ mahdollinen

 

Vegetation 

Substrate 

Water retention 

Filter layer 

Drainage layer 

Root barrier 

layer 

Protection layer 

Bozorg Chenani Sanaz, Lehvävirta Susanna & Häkkinen Tarja 2015. Life cycle assessment of layers of 

green roofs. Journal of Cleaner Production 90, 153 - 162.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614012773
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KUSTANNUKSET VS. 
HYÖDYT (VÄINÖ NURMI)
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 Perustuu ekosysteemipalvelujen arvottamismenetelmiin.

 Viherkattojen hyödyt voidaan jakaa rakennuksen omistajan tai 

asukkaan hyötyihin (yksityiset hyödyt) ja koko yhteisön hyötyihin 

(julkiset hyödyt). 

 Yksityiset hyödyt eivät ole monessa tapauksessa tarpeeksi suuret 

perustelemaan alkuinvestointia.

 Viherkatot voivat varsinkin tiheästi rakennetuilla alueilla olla 

kannattava investointi koko yhteisön kannalta. 

Nurmi Väinö, Perrels Adriaan, Votsis Athanasios, Lehvävirta Susanna 2013. Cost-

benefit analysis of green roofs in urban areas: case study in Helsinki. Report of 

Finnish Meteorological Institute 2013:2.

 erilaisten kannustimien kehittäminen varsinkin 

kantakaupungin alueella voisi olla järkevää

https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/green_roof_cost_benefit_analysis_raportteja_2-2013.pdf


SÄÄNTELY, OHJAUS
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 Kannustimet, normit, tiedon jakaminen

• miten tuotetaan halutut ekosysteemipalvelut?

• millä keinoilla, tarkkuudella ja tasolla, miten valvotaan?

• miten ohjataan kestäviin ratkaisuihin, esim. jätemateriaalit?

Kallio Pasi, Mesimäki Marja, Lehvävirta Susanna (2014): Monitoiminnalliset viherkatot ja maankäyttö- ja 

rakennuslaki. Ympäristöjuridiikka 2/2014. Suomen ympäristöoikeustieteen seura.

Laurila, Sari ym. (2014): Normeja viherkatoille - perusteita kehittämiseen (yhteistyössä Helsingin 

yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa).

 Ohjeistuksen ja säädösten kehittäminen
• esim. minkälainen kaavamerkintä ja -määräys erilaisille 

viherkatoille (suorituskyky)?

• rakentamistapaohjeiden rooli ja merkitys?

• yhteistyö ja vuorovaikutus ohjeistuksen kehittämisessä (esim. 

suunnittelu – valvonta)

• säädösten yhdenmukaisuus

https://drive.google.com/file/d/0B1d9b9p-Sq-aRldoOEg1MWNTX0U/view
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https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/08/08ad9d722e708c4e5ff9aeb3a8c291137aeeab6f.pdf



Rakennustietosäätiön tuottamat RT-ohjekortit (3 kpl)  viherkattojen 

suunnitteluun, kasvien valintaan ja rakentamiseen 

Mukana uusinta tutkimustietoon nojaavaa ymmärrystä



VIHERINNOVAATIOT 
RAKENNUSPROSESSEISSA
(MARJA MESIMÄKI JA HANNA NIEMINEN)
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Lentokuva Vallas Oy/ Hannu Vallas. SRV Rakennus Oy

Koukkuniemen ravinto- ja huoltokeskus, Tampere Derby Business Park, Espoo

Tapaustutkimus (2 erilaista rakennusprosessia)

Mesimäki, Nieminen, Lehvävirta 2015. Uudenlaisen vihreän infrastruktuurin

toteutumisen reunaehdot rakentamisen prosesseissa - tapauksena viherkatot.

 kriittiset vaiheet, toimijoiden roolit, reunaehdot viherkattojen 

toteutumiselle

http://www.yss.fi/journal/uudenlaisen-vihrean-infrastruktuurin-toteutumisen-reunaehdot-rakentamisen-prosesseissa-tapauksena-viherkatot/
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Viherkatto ’haastaa’ monin tavoin 
rakennusalan vakiintuneet yleiset periaatteet, 

kriteerit, rutiinit ja toimintatavat 

 Tarvitaan monialaista ja integroivaa 

suunnitteluosaamista!!!

 Sovitetaan viherkatto osaksi koko prosessia alusta lähtien
• Ei liimata viherkattoa eri toimijoiden tehtävien päälle 

rutiininomaisesti

 Sovitetaan eri toimijoiden näkemykset ja tavoitteet 

yhteen
• Lisää keskustelua ja yhteistyötä yli tehtävä- ja toimialarajojen

 Viherkatto kasvillisuuselementtinä (= luonto) 

mukaan rakentamisen prosessiin – kasvillisuuden 

hyvinvoinnin edellytykset huomioon



Lähde: https://www.reddit.com/r/architecture/comments/5jecoa/the_struggles_of_an_architect/

Varmistetaan, että

asetetut tavoitteet

jaetaan ja ymmärretään

yhteisesti

 arkkitehdin visiot

 rakentamisen

ammattilaiset

 vihersuunnittelu ja -

urakointi



MITEN LUONTO 
LIITETÄÄN 
KESTÄVÄSTI 
RAKENTAMISEEN?

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kuva: Marja Mesimäki
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 tuottavat samanaikaisesti mahdollisimman paljon 

hyötyjä: esim. vettä hyvin pidättävän viherkaton 

toteuttamisessa käytetään kotimaisia, mahdollisesti 

harvinaistuvia lajeja, joiden tiedetään olevan 

kaupunkilaisille tärkeä kosketus luontoon, ja että 

nämä tavoitteet huomioidaan niin kaavoituksessa 

kuin rakentamisessa.

 tuotetaan ympäristövastuullisesti, esim. 

kiertotalouden vaatimukset ja materiaalituotannon 

aiheuttama kuormitus huomioiden.

 perustuvat monipuoliseen tietopohjaan, esim. 

tieteellinen tutkimus yhdistettynä 

suunnitteluosaamiseen ja käyttäjälähtöiseen tietoon.

Luonto nivelletään kaupunkirakenteeseen ja 

rakennuksiin siten, että ratkaisut:
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 suunnitellaan yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa, 

ja että käyttäjälähtöinen tieto kerätään järjestelmällisesti 

ja analysoidaan riittävästi.

 vastaavat paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin - mm. 

luonnon monimuotoisuuden tai käyttäjien erityistarpeiden 

vaatimukset huomioiden, esim. erilaiset työntekijäryhmät 

erilaisissa rakennuksissa ja alueilla – site-specific

design

 kytketään koko suunnitteluprosessiin, mm. 

rakennushankkeissa suunnittelun alkuvaiheesta hoidon 

ja huollon järjestämiseen siten, että esim. viherkaton 

kasvillisuuden edellytykset tulevat huomioiduiksi 

kantavuutta laskettaessa.

 kytketään osaksi kaupungin viheralueverkostoa ja 

kokonaissuunnittelua: viherkatoista hyöty irti osana 

kokonaisuutta, ei yksittäisenä erikoisratkaisuna

 Viherkatot osaksi kestäviä yhdyskuntia!
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KÄYTÄNNÖN 

SOVELLUSKOHTEET

Jätkäsaaren asuinkortteli ja 

Koskelan monipuolinen 

palvelukeskus

Kuva: Malgorzata Gabrych



’VIHREISTÄ VIHREIN’

Biodiversiteettikatot

Viljelypuutarha 

Marja- ja 

hedelmätarhat

VIHERSEINÄT:

Parvekkeet, 

köynnökset: 

satunnaistettu koe 

Sisäpiha

• Kasvillisuuden 

menestyminen ja 

kehittyminen, 

vaikuttavat tekijät

• Viherseinien toimivuus 

teknisesti (TTY)

• Asukastutkimus

Kuva: ArkkitehtitoimistoTalli

Kasvihuone

Kehittyvä kerrostalo-ohjelma, 

Helsingin kaupunki

112 ARA-asuntoa 

– vuokra ja ASO

+ Sammalpaneelit & sammal 

betoniseinällä



ASUKASTUTKIMUS
UUDENLAISIIN VIHERRATKAISUIHIN 

LIITTYVÄT KOKEMUKSET JA KÄYTTÖ

• Odotukset ja toiveet viherrakenteita ja 

yhteistiloja kohtaan?

• Interventio – co-design: Miten yhteisten 

ulkotilojen mahdollisuudet voidaan hyödyntää 

mm. yhteisöllisyyden kehittämiseksi ja miten 

yhteisistä säännöistä sovitaan  luodaan 

malleja ja toimintatapoja

• Miten yhteiset tilat otetaan haltuun ja miten niitä 

käytetään?

• Minkälaisia kokemuksia ympäristö tarjoaa (esim. 

elvyttävyys)?
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Kuva: Marja Mesimäki



Koskelan monipuolinen 

palvelukeskus (uudisrakennus)

Miten tuotetaan hyvinvointia 

tukeva viherympäristö 

rakennuksen yhteyteen? 
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ASEMAKAAVAEHDOTUS 8.3.2016, KSV



TUTKIMUKSEN TAVOITE

• Selvittää tulevien käyttäjien tarpeita ja 

toiveita ennen kohteen suunnittelua 

(viherrakenteen osalta).

• Tuoda suunnitteluprosessiin tieteellistä 

käyttäjälähtöistä tietoa. 

• Vaikuttaa kohteen viherrakennetta 

koskevaan suunnitteluprosessiin.

• Seurata suunnitteluprosessia ja tiedon 

hyödyntämistä.

• Tutkia valmiin kohteen käyttöä.
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Minkälaisia toiveita ja tarpeita MPK:n

- asukkailla ja heidän omaisillaan, 

- muilla asiakkailla sekä

- henkilökunnalla 

on lähiviherympäristöä kohtaan ja 

miten näihin tarpeisiin ja odotuksiin voisi vastata.

TUTKIMUKSEN 1. VAIHE
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”Aamiainen ruohikolla – ihanaa. 

Kuitenkin mukavassa tuolissa, tai 

vaikka pyörätuolissa istuen. Miksei 

sängyssäkin, jos ei muu onnistu.”

”Kasvit ja kukat on aseteltu niin, että katolla jää hyvin tilaa 

tehdä muitakin arjen ja juhlan asioita. Asukkaat tykkäävät 

viettää aikaa ylimmän kerroksen viheralueella. Viheralueella 

voi pitää mm. yhteisiä laulu/ askartelutuokioita, grillijuhlia, tai 

paistaa muurikkapohjalettuja. Sään salliessa katolla on myös 

mahdollista katsoa ulkoilmaelokuvaa.”

”Koemme yhdessä puutarhan ja 

ulkotilan rehevyyden, syksyiset 

kirpeät tuoksut sekä tyytyväisyyttä 

ettei ole kiirettä päästä osastolle.”

” Pieni aistipuutarha kruunaisi kattoterassin. Penkkejä joista 

voisi katsella erilaisia kukkia, maisemia, esim. pieni mäki/ 

kumpare/ puita, soliseva suihkulähde ja sorapintaiset polut.”

”Ei liikaa häslinkiä, luonnosta pitää 

saada myöskin vain nauttia ja olla vain 

(niinkuin mökillä chillataan)”
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LAADUKAS, HYVINVOINTIA TUKEVA 
VIHERYMPÄRISTÖ OSOITTAA ARVOSTUSTA 

ASUKKAILLE, ASIAKKAILLE JA 
HENKILÖKUNNALLE

”Tämän kaiken tekee mahdolliseksi hyvä 

suunnittelu, tahto ja riittävä budjetti. 

Ettei tässä liikoja säästeltäisi.”

LAATUTYÖKALU SUUNNITTELUN AVUKSI 
Anna Bengtsson, Patrik Grahn 2014. Outdoor Environments In Healthcare 

Settings: A Quality Evaluation Tool For Use In Designing Healthcare Gardens. 

Urban Forestry & Urban Greening, Vol 13, Issue 4, 878–891
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JULKAISUJA YNNÄ 
MUUTA:

Kestävän 

kehityksen 

Tunnustuspaanu 

2017 Suomen 

Arkkitehtiliitto 

SAFAlta ☺

http://www.helsinki.fi/fifth-dimension


KIITOS!
42

Puolustetaan 

kasvillisuutta 

kaupungissa –

kaikkien 

parhaaksi!

Hyvä ympäristö ei synny 

itsekseen!
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