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Tiivistelmä 

 

Tässä kandidaatintyössä tarkasteltiin viherkaton rakennetta, sen ympäristö- ja hyvinvointivaikutuksia. Lisäksi työssä 

selvitettiin vertailun vuoksi, mitä kokemuksia viherkatosta on ollut muualla maailmassa. Tekstissä nousee esille myös 

viherkaton osien valmistus. Työn tavoitteena on tutkia viherkaton soveltuvuutta Suomen muuttuvissa olosuhteissa. 

Työssä tarkasteltiin varsinkin jäisiä, lumisia ja sateisia olosuhteita, joilla on merkitystä viherkaton rakenteeseen, 

kestävyyteen ja ilmastonmuutokseen.  

 

Viherkaton rakenteessa tulee ottaa huomioon monta eri elementtiä, jotta katosta saadaan toimiva ratkaisu. 

Rakenteessa on kuusi erilaista kerrosta, jotka lisäävät kattoon huomattavasti lisää painoa. Merkittävimpänä 

kerroksena on kasvillisuus ja kasvualusta, jotka muodostavat viherkaton ytimen. Kasvillisuustyyppien mukaan 

viherkatto jaetaan intensiiviseen ja ekstensiiviseen viherkattoon.  

 

Muualla maailmassa kuten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa viherkattojen määrä on noussut huomattavasti. 

Tutkimuksia katon rakenteesta, kasvualustasta ja kasvillisuudesta tehdään varsinkin Saksassa, Sveitsissä ja 

Kanadassa. Tuloksissa on huomattu muun muassa rakennusten energian häviöiden pienentyminen ja 

luonnonmonimuotoisuuden lisääntyminen kaupunkialueella. Viherkatto ratkoo kestävän kehityksen ongelmia 

positiivisilla ympäristövaikutuksillaan, esimerkiksi pienentämällä ilmansaasteita. Lisäarvoa viherkatolle tuo sen 

ominaisuus vaimentaa ääntä ja sen esteettisyys. Eniten ympäristöä kuormittava vaihe on viherkaton osien valmistus.  

 

Suomessa on tutkittu olosuhteiden tuomia haasteita viherkatolle. Viides ulottuvuus on suomalainen tutkimusohjelma, 

joka aktiivisesti tutki parhaimpia ratkaisuja viherkattojen käytölle Suomen olosuhteisiin. Haasteita viherkatolle tuo 

sade, jää ja lumi. Vedenpidätyskyky on erilainen eri vuodenaikoina, joten se aiheuttaa haasteita pintavalunnalle ja 

ravinteiden huuhtoutumiselle. Tuloksissa jää ja lumi on todettu hyviksi eristeiksi. Talvella oli merkittävää vaikutusta 

vain kasvillisuuteen, sillä kaikki kasvit eivät selviä kylmän talven yli.  
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Abstract 

 

This bachelor’s thesis studies the structure of green roofs and their impact on environment and welfare. In addition, 

the thesis examines what experiences other countries have on green roofs. The thesis also includes discussion on 

production of green roofs. This thesis aims is to examine the green roof’s suitability in Finland’s changing conditions. 

This thesis especially examines the icy, snowy and rainy conditions which have impact on the green roof’s structure, 

durability and the climate change.  

 

The structure of a green roof needs to take into consideration many objects so the roof can be made as a functional 

solution. The structure usually has six layers which add noticeably more weight compared to more traditional roof. 

The most important layers are vegetation and substrate which form the core of the green roof. According to the type 

of vegetation the green roof is separated into intensive and extensive green roofs.  

 

Elsewhere in the world like in Europe and North America the green roofs amount has increased noticeably. The 

research of the green roof structures, substrate and vegetation has especially conducted in Germany, Switzerland and 

Canada. In the study results, the researchers noticed that energy losses of buildings have decreased and the 

biodiversity has increased at the urban area. The green roofs are a part of a solution to the problems of sustainable 

development with positive environmental effects. The green roofs get surplus value by its quality to reduce noise and 

by its esthetic nature. Production of the green roofs on the other hand can have detrimental effects to environment. 

 

In Finland, the researchers have studied the challenges of green roofs which are caused by the sub-arctic weather 

conditions. Fifth Dimension is a Finnish research program concentrating on the research of the best solutions for 

green roofs in the weather condition in Finland. Rain, ice and snow bring their own challenges to green roofs. A 

water retention capacity is different in every season of the year so it causes challenges for surface run-off and for 

nutrient leaching. In the results of the studies, ice and snow in green roofs have been revealed to be a good addition to 

insulation. However, winter had significant effect on vegetation because some of the plants used in green roofs 

haven’t survived over the cold period.  
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1 JOHDANTO 

Viherkatto on edeltäjänsä kattopuutarhan tavoin kattorakenteen päälle asennettava 

kokonaisuus. Viherkaton historialliset juuret menevät muinaisen Syyrian ajoille, jossa 

ensimmäisiä kattopuutarhoja on esiintynyt (Oberndorfer ym. 2007). Viherkatto on 

rakenteellisen suunnittelun lähestymistapa, jossa yhdistyy luonto ja tekniikka. Näiden 

avulla pyritään tekemään rakentamisesta kestävän kehityksen mukaista (Collins ym. 

2017). 

Rakennusten suunnittelussa kiinnitetään nykyään entistä enemmän huomiota 

rakennusten ympäristöystävällisyyteen ja ekologisuuteen. Rakentamisessa halutaan 

tehdä energiatehokkaita ratkaisuja, jotka hillitsevät elinympäristömme ongelmia. 

Viherkatoilla voidaan tutkimuksen (Getter & Rowe, 2006) mukaan hillitä ilman 

saastumista ja biodiversiteetin häviämistä.  

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Euroopassa viherkattojen rakentaminen on kasvanut 

voimakkaasti viime vuosina. Viherkattojen tuotanto on lisääntynyt Yhdysvalloissa 

tilastojen mukaan 115 % vuodesta 2010 vuoteen 2011. (Green Building Alliance, 2016) 

Suomessa kiinnostus viherkattorakentamiseen on myös lisääntynyt viime vuosina. 

Helsingin kaupunki on muun muassa tehnyt oman viherkattolinjauksensa, joka mukaan 

viherkattorakentamisen tulee olla yksi rakentamisen vaihtoehdoista. (Helsingin 

kaupunki, 2016) Kiinnostus viherkattoja kohtaan on pääsääntöisesti johtunut niiden 

ympäristöystävällisistä vaikutuksista, mutta tutkimuksissa on huomattu, että 

viherkatolla on muitakin hyödyllisiä ominaisuuksia. Sillä voidaan esimerkiksi vähentää 

ulkoisen melun määrää. Suomessa viherkattojen rakentamista on hidastanut 

tiedonpuute, vähäiset tutkimukset ja lainsäätöjen puuttuminen (Turkulainen, 2014). 

Tämän kandidaatin työn tavoitteena on tutkia viherkattojen nykyistä rakennetta ja 

toimivuutta Suomen olosuhteissa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisia ympäristö- 

ja hyvinvointivaikutuksia viherkatoilla on.  
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2 VIHERKATOT 

2.1 Idea ja rakenne 

Viherkaton rakenne sisältää yleensä kuusi oleellista kerrosta (Kuva 1). Ensimmäinen 

kerros eli alusrakenteet tulevat suoraan kattorakenteen päälle ja ne ovat yleensä tehty 

betonista. Alusrakenteiden tarkoitus on estää kasvien juurien kaivautumista talon 

rakenteisiin, jossa ne voivat aiheuttaa rakenteisiin ongelmia ja vesivuotoja. 

Alusrakenteiden päälle laitetaan salaojalevy, joka säätelee veden kulkua rakenteissa. 

Suodatuskerroksen tarkoituksena on estää hienon materiaalin suotautuminen alemmille 

kerroksille. Vedenpidätyskerros pitää kasvualustan kosteana ja pidättää veden 

valunnansäätelyä varten. Kasvualustakerros vaikuttaa lämpötekniseen toimivuuteen ja 

veden säilyttämiseen. Lisäksi se toimittaa tarvittavat ravintoaineet ja veden kasveille, 

joita ne tarvitsevat biologiseen toimintaan. (Bianchini & Hewage 2011 ja Icopal, 2018) 

Kerroksien järjestys saattaa vaihdella eri olosuhteiden mukaan. Vedenpidätyskerros 

sijaitsee yleensä salaojituskerroksen päällä (Kuva 1a), mutta se voidaan sijoittaa myös 

alusrakenteiden yläpuolelle (Kuva 1b) (Nophadrain). 

 

 

 

Kuva 1.a Viherkaton rakenne (Bianchini & Hewage, 2011) ja Kuva 1.b Viherkaton 

rakenne (Nophadrain ) 
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Muita olennaisia osia ovat juurisuoja, joka estää kasvillisuuden tunkeutumisen 

vedeneristyskerroksen läpi, jotka voivat aiheuttaa kosteusongelmia. Toisena on vielä 

lämmöneristys, jota käytetään yleensä raskaammin rakennettuihin viherkattoihin. 

Tällainen raskaampi malli mahdollistaa kattopuutarhan rakentamisen katolle. 

Kasvillisuuden suhteen ei ole sinänsä rajoituksia, mutta yleisimpiä kasveja ovat 

maksaruoho ja niittykasvit.  (Icopal, 2015) 

Viherkaton yksi olennaisista osista on sen kasvillisuus. Viherkatot voidaan jakaa 

kasvillisuustyypin mukaan intensiivisiin ja ekstensiivisiin kattoihin. Intensiivisellä 

kasvillisuustyypillä tarkoitetaan enemmän kattopuutarhan tapaista kasvillisuutta eli 

siihen on kasvatettu runsaasti eri kasveja ja se on painoltaan huomattavasti suurempi 

kuin ekstensiivinen. Intensiiviseen kasvillisuuteen kuuluu korkeat kasvit kuten puut. 

Ekstensiivisellä katolla tarkoitetaan kevyempää koostumusta, jossa kasvillisuutena 

toimii esimerkiksi ruoho tai sammal. Ekstensiivisiä ratkaisuja nähdään useimmiten 

asuinrakennusten katolla (Green Building Alliance, 2016). Harvemmin käytetty puoli-

intensiivinen viherkatto on yksinkertaisesti näiden kahden välimuoto. Tämä antaa 

mahdollisuuden luovaan suunnitteluun, sillä katolle voidaan kasvattaa esimerkiksi 

pensaita (International Green Roof Association, 2018). 

2.2 Kokemuksia muualta maailmalta 

Viherkattoja on rakennettu jo 1960-luvulla Saksassa. Varsinkin Berliinissä viherkattoja 

on tutkittu ja kehitetty. Vuonna 1980 katontekijä H. Koch kehitti metodin 

vähentääkseen tulipalojen uhkaa Saksassa. Tämä tarkoitti sitä, että hän käytti katoilla 

hiekkaa ja soraa. Katoille lensi erilaisia siemeniä, joista muodostui katoille ketoja. 

Näistä hiekasta ja sorasta rakennetuista viherkatoista vielä 50 on ehjiä ja täysin 

vedenpitäviä. (Getter & Rowe, 2006) Köhler (2006) tutki ekstensiivisiä kattoja 

Berliinissä, jossa päätutkimuskohteena oli kasvillisuuden monimuotoisuus. 

Tutkimuksessa haluttiin saada selville, onko katon kaltevuudella minkäänlaista 

vaikutusta kasvillisuuteen. Koekatot olivat tasa- tai harjakattoja omistajien 

mieltymysten mukaan. Merkittäviä eroja kasvillisuuden runsaudessa ei löydetty eli 

katon kaltevuudella ei ollut väliä.  
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Sveitsissä viherkattoja on tehty jo vuosikymmenien ajan ja heidän tavoitteena on lisätä 

viherkattorakentamista. Baselin kaupungissa tehtiin säädös vuonna 2002, joka edellyttää 

asukkaita rakentamaan viherkattoja. Säädös koskee kaikkia uusia ja peruskorjattavia 

asuntoja. Viherkaton rakentamisessa on tiukat kriteerit, joiden mukaan se pitää 

suunnitella ja asentaa. Kasvualustan tulee koostua paikallisen alueen maaperästä ja sen 

tulee olla ainakin 10 cm syvä. Päämotivaationa viherkattojen rakentamisessa on ollut 

rakennusten energiahäviöiden vähentäminen ja luonnon monimuotoisuuden 

säilyttäminen. Tutkimuksissa on tullut esille, että viherkattojen avulla voidaan alentaa 

kaupunkialueen lämpötilaa, jonka on jo aiempien tutkimusten mukaan ennustettu 

nousevan noin 2 astetta. (Kazmierczak & Carter, 2010) 

Kanadassa Toronton kaupungissa on reagoitu ilmastonmuutoksen uhkaan ja kehitetty 

suunnitelmia ilmaston muutoksen hillitsemisestä. Ilmastonmuutoksella on Kanadassa 

samankaltaisia vaikutuksia kuin Suomessa: Talvet lämpenevät ja vesisateet lisääntyvät 

(Miller, 2008). Sopeutumissuunnitelman (Ahead of the Storm) ansiosta Torontossa on 

tehty aloitteita, joilla pyritään parantamaan ympäristöystävällisiä ympäristöjä. Yksi 

näistä aloitteista on Green Roof Pilot Incentive Program (Viherkattorakentamiseen 

kannustava ohjelma), joka tarjoaa kannustimia uusien tai peruskorjattavien 

viherkattojen rakentamiseen (Kazmierczak & Carter, 2010).  

Euroopassa käytetään ekstensiivisiä kattoja huomattavasti enemmän kuin intensiivisiä, 

sillä niiden ylläpito on vähäistä ja ne ovat kevyempiä kuin intensiiviset katot. 1970-

luvulle asti Euroopassa viherkatto ymmärrettiin intensiivisenä puutarhaviherkattona. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana ekstensiivinen katto on levinnyt ympäri 

Eurooppaa, sillä ne antavat esimerkiksi paremman mahdollisuuden ekologiseen 

kaupunkisuunnitteluun. Poikkeuksena on Unkari, jossa 65% viherkatoista on 

intensiivisiä. Isossa-Britanniassa asennettujen viherkattojen neliömääräinen kasvu oli 

vuodesta 2014 vuoteen 2015 noin 17.4 %. Isossa-Britanniassa markkinat ovat 

keskittyneet Lontooseen, jonne 42 % kaikista tuoduista viherkatoista menee, koska 

viherkattojen nähdään olevan eduksi varsinkin ilmastonmuutosta vastaan. 

Esteettisyydensä ansiosta arkkitehdeillä on mahdollisuus suunnitella monimutkaisiakin 

ratkaisuja. Hyvä esimerkki on Macallan Distillery Skotlannissa, joka valittiin 

viherkatto- kilpailun voittajaksi. Viherkatto suunniteltiin sulautumaan 

maaseutuympäristöön. Suunnitelma toteutettiin viiden kummun avulla, joissa jokaisessa 
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oli viskituotannon eri prosessi. Jokaisen kummun päälle asennettiin kaareutuva 

viherkatto, joka on luonnonkasvien varainen. Kyseinen viherkatto on yksi Euroopan 

suurimmista luonnonkasvikatoista (Kuva 2). (Moulton & Gedge, 2017).  

 
Kuva 2. Viherkatto Macallan Distillery Skotlannissa (Moulton & Gedge, 2017) 

2.3 Ympäristövaikutukset 

Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan 68 % asumisen energiankulutuksesta 

menee tilojen lämmittämiseen (Tilastokeskus, 2016). Viherkatolla on edellytyksiä 

energiankulutuksen vähentämiseen. Suomessa käytetään energiaa enemmän 

rakennusten lämmitykseen kuin viilentämiseen ilmastollisista syistä. Myös Torontossa 

tehdyssä tutkimuksessa lämmittämiseen kului 240 800 kWh ja viilentämiseen 90 200 

kWh. Tutkimuksessa havaittiin, että energian käyttöä saatiin vähennettyä 1,2 % vuoden 

aikana viherkaton avulla. (Saiz ym. 2006). Nurmi ym. (2013) ovat tutkineet 

viherkattojen eristysominaisuuksia. He ovat vertailleet tavallisten kattojen ja 

viherkattojen eristävyyteen liittyviä energiansäästömahdollisuuksia. Energiankulutus 

saatiin laskettua vertaamalla erityyppisten kattojen lämpöhäviöitä. Tutkimus tehtiin 

vuosina 2008 ja 2010, joista vuosi 2008 oli keskimääräistä lämpimämpi ja 2010 oli taas 

keskimääräistä kylmempi. Tutkimuksessa halutiin saada selville viherkaton 

lämmönläpäisykerroin U, joka kertoisi katon kyvystä eristää lämpöä. Uusille 

rakennuksille on määritetty keskimääräinen lämmönläpäisykerroin U, joka on Suomen 

rakennusmääräysten mukaan 0.09. Vanhempien rakennusten katoissa 

lämmönläpäisevyys on suurempaa. Vuonna 2005 tavallisen rakennetun katon 

lämmönläpäisy oli 0.15. Tutkimus osoitti, että viherkatolla on hyvä lämmöneristyskyky, 
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sillä sen lämmönläpäisykerroin on 0.08. Varsinkin verrattaessa vanhempien rakennusten 

läpäisykykyyn (0.15), viherkatto (0.08) eristi lämpöä noin kaksi kertaa enemmän. 

Talvella ylimääräinen maakerroksen lämmönvastus toimii erinomaisena eristeenä, jottei 

lämpö karkaisi (Saiz ym. 2006).  

Ilmaston oletetaan lämpenevän vuosi vuodelta. Tähän mennessä vuoden keskilämpötila 

on noussut Suomessa noin 2,3 astetta (Ilmatieteenlaitos, 2016). Oletetun ilmaston 

lämpenemisen takia on hyvä tutkia myös viherkaton viilennysominaisuuksia. Tämän 

hetkisen ilmaston mukaan Suomi kuluttaa talojen jäähdyttämiseen noin 3 kWh/m
2
 

vuodessa. Nurmi ym. (2013) olettivat, että jäähdyttämisen kulutus tulee nousemaan 3.5 

kWh/m
2
 vuoteen 2030 mennessä lämpenevän ilmaston takia. Liu ym. (2005) tutkivat 

vuonna 2005 viherkaton viilentävää vaikutusta. Tutkimuksessa saatiin selville, että 75 - 

100 millimetrin paksuisen kasvualustan avulla viherkatto vähensi lämpövirtausta sisältä 

ulos jopa 70-90 %. Viherkaton etu on siinä, että kesäisin se vähentää auringonsäteilyn 

vaikutusta, koska sillä on matala auringon absorptiokerroin, joka johtaa matalaan 

pintalämpötilaan (Saiz ym. 2006). Tutkimuksen kohteena on ollut myös ekstensiivisen 

katon kasvualustan syvyys. Kasvualustan syvyyttä kasvattamalla saadaan katosta 

energiatehokkaampi, mutta vain 15 senttimetrin syvyyteen asti. Syvemmällä 

kasvualustalla päästään vain samaan hyötyyn kuin 15 senttimetrin syvyisellä 

kasvualustalla. 

Toimistorakennukset kuluttavat suhteellisesti enemmän energiaa rakennuksen 

jäädyttämiseen kuin asuinrakennukset. Tämänhetkinen energiankulutuksen vaatimus on 

7 kWh/m
2
 eli yli kaksi kertaa suurempi kuin asuinrakennuksen (Nurmi ym. 2013). 

Torontossa tehdyssä tutkimuksessa huomioitiin monikerroksiset rakennukset. 

Monikerroksisten asuntojen energiankulutus vähentyi noin 10-25 prosenttia enemmän 

viherkaton avulla, mutta vähentyminen näkyi vain yläkerroksissa. Tehokkuus on 

suhteessa rakennuksen kerroslukuun (Saiz ym. 2006). 

Kaupungistuminen hävittää luonnon monimuotoisuutta joka päivä. Uudet rakennukset 

ja tiet korvaavat luonnonmukaisen elinympäristön aiheuttaen uhkaa alkuperäisille 

lajeille, niin eläimille kuin kasveillekin (Tähtinen, 2012). Viherkatot voidaan asentaa jo 

valmiiseen rakennukseen, joten niiden avulla voidaan korvata hävitettyä luontoa ilman 

uutta maa-alaa (Laurila ym. 2014). Koska ekstensiiviset katot ovat yleensä 
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luoksepääsemättömiä, niin ne tarjoavat häiritsemättömän ympäristön pieneliöille, 

linnuille ja hyönteisille (Getter & Rowe, 2006). Viherkatoista hyötyvät eniten ne lajit, 

jotka pystyvät hyödyntämään viherkattoja laajempana elinympäristönä (Laurila ym. 

2014). Sveitsissä tutkittiin, miten 17 eri viherkattoa ovat vaikuttaneet biodiversiteettiin. 

Kolmen ensimmäisen vuoden aikana katoilta tunnistettiin 254 kovakuoriaista ja 78 

hämähäkkilajia. 11 % kovakuoriaista ja 18 % tunnistetuista hämähäkeistä oli listattu 

uhanalaiseksi tai harvinaiseksi.  Koillisessa Sveitsissä taas oli tutkittu 90-vuotiasta 

viherkattoa, josta oli löytynyt yhdeksän eri orkidealajia. Tämän lisäksi useat linnut ovat 

tutkitusti käyttäneet viherkattoa. Tutkijoiden mielestä viherkatoilla on mahdollisuus 

palauttaa alkuperäisiä kasvilajeja alueelle. (Getter & Rowe, 2006) Kun viherkatto on 

kasvislajistoltaan monipuolinen eli sen kasvisyhteisö on monitoiminnallinen, niin silloin 

katon toiminta on parhaimmillaan. Monitoiminnallisen kasvisyhteisön ansiosta 

biomassa pysyy koko kasvukauden ajan vakaampana (Laurila ym. 2014). 

Ilman saastuminen on yksi suuri syy ilmastonmuutokseen. Ilmansaasteet voivat olla 

peräisin luonnosta tai ne voivat syntyä ihmisen aiheuttamista päästöistä, joita ovat 

esimerkiksi teollisuudesta ja liikenteestä aiheutuvat typpi- ja rikkipäästöt. Saasteet ovat 

kaasumaisia tai hiukkasmaisia aineita, jotka ovat todella haitallisia niin ihmiselle kuin 

ympäristölle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018). Kasvillisuus sitoo ilmansaasteita 

ja tutkimusten mukaan ne sitoivat noin 11 % kaikista EU-maiden hiilidioksidipäästöistä.  

Kasvit voivat suodattaa pienhiukkasia ja kaasumaisia aineita ilmasta. Suodatus tapahtuu 

niiden ilmarakojen kautta. Monia saasteita voidaan siis vähentää ilmasta viherkattojen 

avulla (Getter & Rowe, 2006). Torontossa tehdyssä tutkimuksessa (Currie & Bass, 

2008) tarkasteltiin, miten erilaiset kasvit parantavat ilman laatua. Puilla oli suurin 

vaikutus saasteiden poistamiseen, mutta myös pensailla ja ruohoilla oli oma osuutensa 

ilman laatuun. Jos puita oli istutettu viherkattoon, niin niiden vaikutus saasteiden 

pienentymiseen oli noin puolet koko katon ilmansaasteiden vähentämisessä. Tämä 

osoitti sen, että intensiivinen katto on tehokkain saasteiden vähentäjä. Ilman laadun 

parannukset, kuten rikkidioksidin ja typpidioksidin vähentyminen tapahtuvat yleensä 

joko päiväsaikaan ja lehtien ollessa puissa. Jotta tämä toimisi koko vuoden ympäri, 

tulisi viherkaton kasvien olla ympärivuotisia. Viherkatot tutkitusti alentavat esimerkiksi 

kaupunkialueen ilman lämpötilaa, joka auttaa alentamaan savusumun määrää, sillä 

alhaisempi lämpötila vähentää kemiallisten reaktioiden määrää ilmassa. Viherkaton 
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ansiosta myös asunnon viilentämistarve vähenee, joka alentaa energiakulutusta ja näin 

myös mahdollisia saasteita. Chicagossa hehtaarin kokoinen viherkatto poisti 

tutkimuksen mukaan noin 85 kg ilmansaasteita vuodessa (Yang ym. 2008).  

Kaupungistumisen myötä myös lämpösaarekeilmiö on kasvanut. Lämpösaarekeilmiössä 

lämpötila kaupunkialueilla on suurempi kuin maaseudulla. Tämä lämpö syntyy 

esimerkiksi liikenteen aiheuttamasta hukkalämmöstä. Suurimpana syynä tähän ilmiöön 

nähdään tummat värit rakennusten katolla. Tumma katto imee energiaa auringosta ja 

saavuttaa silloin suuremman lämpötilan kuin ympäröivä lämpötila on. Maaseutu ei ole 

altistunut tälle ilmiölle, sillä siellä riittää kasvillisuutta. Puut ja kasvit auttavat 

hallitsemaan ympäröivän ilman lämpötilaa kokonaishaihdunnan avulla. Kasvit käyttävät 

aurinkoenergiaa hallitsemaan lämpötilaa luovuttamalla höyryä ja lahjoittamalla sitä 

vesikiertoon, kun taas kaupunkialueella ei ole tarpeeksi kasveja viilentääkseen 

kaupunkiympäristöä. Lisäämällä kasveja saataisiin tätä ilmiötä hillittyä. Viherkatto olisi 

siihen yksi ratkaisu, sillä silloin tummat kattopohjat korvattaisiin kasvillisuudella. Jos 

New Yorkissa kaikista katoista 50 % olisi viherkattoja, saataisiin kaupunkialueen ja sitä 

ympäröivän alueen lämpötilaeroa laskettua 0.8 asteella. (Bianchini &Hewage, 2011) 

2.4 Vaikutukset rakennukseen 

Viherretty katto suojaa kattopintaa ja laajentaa siten sen käyttöikää (Connelly, 2008). 

Viherkaton vaikutus kattopinnan elinikään on tutkimustulosten mukaan kaksi kertaa 

suurempi kuin referenssikaton. Viherkaton kanssa kattopinnan elinikä olisi noin 40-50 

vuotta kun taas referenssikatolla se olisi 10-30 vuotta (Nurmi ym., 2013). Kasvualusta 

ja kasvit suojaavat materiaaleja auringonvalolta ja ultraviolettisäteilyltä. Säteily voi 

vahingoittaa esimerkiksi perinteisen bitumikaton materiaaleja. Viherkaton materiaalit 

vähentävät myös vuorokauden aikana tapahtuvia lämpötilavaihteluita, jotka alentavat 

päivittäistä rasitusta venymiselle ja kokoonpuristumiselle (Getter & Rowe, 2006). 

Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että päivittäinen lämpötilavaihtelu 

tavallisella katolla oli 50 astetta, kun taas viherkatolla päivittäinen lämpötilavaihtelu oli 

vain 3 astetta (Connelly & Liu, 2005). 

Normaalikatto vähentää erään tutkimuksen mukaan ulkoista melua noin 33 desibeliä, 

kun taas viherkatto vähentää 41 desibeliä sen ollessa kuiva ja 51 desibeliä sen ollessa 
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märkä (Lagström, 2004). Äänen vaimennusominaisuutta voidaan hyödyntää myös 

toiseen suuntaan eli sisältä ulos kulkeutuvaa melua pystytään myös vähentämään 

(Laurila ym. 2014).  

Korkean massan, alhaisen lujuuden ja vaimennustehon ansiosta viherkatolla on 

edellytykset niin ulkoisen kuin sisäisenkin melun eristämiseen. Äänen siirtymistä katon 

läpi mitattiin kenttäkokeessa, jossa oli kaksi 33 neliömetristä viherkattoa. Kokeessa 

huomattiin, että alhaisilla ja keskitason taajuuksilla viherkatto vähensi äänen siirtymistä 

5-13 desibeliä enemmän kuin tavallinen katto. Korkeilla taajuuksilla viherkatto vähensi 

äänen siirtymistä 2-8 desibeliä enemmän kuin tavallinen katto. Viherkaton merkitys 

melutason laskuun huomattiin erityisesti alueilla, joissa talot sijaitsivat lentokoneen 

reittien alla. (Connelly & Hodgson, 2008) Kymmenen desibelin nousu 

äänenvoimakkuudessa kuulostaa siltä, että voimakkuus nousisi kaksinkertaisesti. 

Erityisesti korkeilla taajuuksilla ihmisen kuulo on herkkä ja se tunnistaa pienetkin 

muutokset äänenvoimakkuudessa (Korpinen, 2005).  

Kasvualustan syvyydellä ja sen ominaisuuksilla on merkitystä melun vaimentamiseen. 

Connellyn ja Hodgsonin (2008) tutkimuksessa todettiin, että kasvualustan kosteudella ja 

veden kerääntymisellä kasvualustaan on suuri vaikutus akustisiin ominaisuuksiin, sillä 

ne kasvattivat katon massaa ja suurensivat silloin äänen kulkeutumismatkaa. Ääniaallot 

joutuvat silloin kulkeutumaan kasvualustan läpi, joka on huokoista materiaalia. 

Kasvualustahiukkasten ja ääniaaltojen välisestä vuorovaikutuksesta seuraa melua 

vaimentava vaikutus. Kasvualustan ollessa 15-20 senttimetriä saatiin aikaan maksimi 

vaimennustehokkuus. Kasvipeitteinen (intensiivinen) viherkatto vaimentaa ääntä 

paremmin kuin ilman kasvillisuutta rakennettu viherkatto (Laurila ym. 2014).  

Malmössä tehdyssä tutkimuksessa (Lågström 2004) viherkaton ja erityisesti myös 

salaojituskerroksen todettiin vaimentavan ääniä (Kuva 3). 



16 

 

 
 Kuva 3. Normaalikaton ja viherkaton äänenvoimakkuuden läpäisyn vertailu. 

(Lagström, 2004) 

Pystyakselilla on kuvattu äänenvoimakkuutta desibeleillä ja vaaka-akselilla on kuvattu 

taajuutta hertzeinä. Ylempi viiva kuvastaa normaalikaton äänenläpäisykykyä ja alempi 

viiva kuvaa viherkaton äänenläpäisykykyä. Lagströmin (2004) tutkimuksen perusteella 

viherkaton äänenläpäisykyky on pienempi kuin normaalikaton. Ero on pienimmillään 5 

desibeliä ja suurimmillaan noin 10 desibeliä (Kuva 3), vaikkakin ero säilyy eri 

taajuuksilla melko samanlaisena. 

2.5 Merkitys esteettisenä ratkaisuna 

Aineettomat ekosysteemimme palvelut, kuten esteettiset ratkaisut ovat yleensä jätetty 

pois kustannus-hyötyanalyyseista, sillä niitä on vaikea arvioida rahallisesti. Viherkaton 

kohdalla tutkijat keskittyvät etsimään esteettistä laatua vertaamalla normaalia kattoa 

viherkattoon. Vertauksen kohteena on esimerkiksi kauniimpi näköala. Kuitenkin hyvän 

esteettisen laadun konsepti on muuttunut vuosien saatossa ja se vaihtelee eri kulttuurien 

välillä. Jos ihmisillä on valinnanvaraa, niin he yleensä valitsevat paikan, missä on 

ominaisuuksia heidän mieltymystensä mukaan. Halutaan asua ympäristössä, joka antaa 

myös asukkaalleen jotain takaisin. Vihertilojen ja eläkeläisten välillä nn myös löydetty 
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positiivinen yhteys, jossa esille on noussut etenkin ihmisten pitkäikäisyys. (Nurmi ym. 

2013, 33) 

Kasvillisuus ja luonto ovat tutkitusti hyväksi terveydelle, sillä ne lieventävät stressiä, 

alentavat verenpainetta, vapauttavat lihasjännitystä ja nostavat positiivisia tunteita. 

Nämä edut voidaan kääntää parantuneeseen terveyteen ja työtehokkuuteen. Tutkitusti 

työntekijät, ketkä ovat kokeneet luonnon ilon ovat olleet vähemmän stressaantuneita, 

jolloin he nauttivat työstään enemmän ja todetusti heillä on ollut myös vähemmän 

päänsärkyjä ja muita sairauksia. Myös leikkauspotilaiden parantuvuus on ollut 

nopeampaa, kun he ovat kokeneet luontomaisemasta parantumisen ohella. 

Esteettisyydellä voidaan myös rahastaa lisähintaa, sillä se on haluttu ominaisuus 

esimerkiksi hotellihuoneen näköalassa.  (Getter & Rowe, 2006) 
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3 VIHERKATON VALMISTUKSEN 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

Miten paljon viherkaton valmistus vaikuttaa ympäristöömme? Kanadassa tehdyssä 

tutkimuksessa (Bianchini & Hewage, 2011) haluttiin keskittyä siihen, onko itse katon 

osien valmistus ympäristöystävällistä, sillä osien valmistukseen tarvitaan paljon eri 

raaka-aineita ja energiaa. Viherkatot on listattu yhdeksi kestävän kehityksen 

käytännöksi, mutta hieman ristiriitaista on se, että eri kerrosten osissa on muovia ja 

muovin tuottaminen on ongelmallista. Tutkimuksessa saatiin selville, että uusi LPDE-

muovi vapauttaa 2.8 kertaa enemmän myrkkyjä ilmakehään kuin kierrätetty LPDE-

muovi. Jos esimerkiksi salaojituskerrokseen laitetaan 100 % kierrätettyä muovia, niin se 

vähentää saastumista noin 4 kertaa enemmän kuin uusi muovi.  

Jos kasvualustan raaka-aine valmistetaan kovassa lämpötilassa polttamalla tai se 

kuljetetaan ulkomailta, niin sen energiankulutus on melko suurta.  Suomessa keskitytään 

löytämään kasvualustan raaka-aineeksi kotimaisia ja kierrätettyjä vaihtoehtoja, jotka 

ovat elinkaarinäkökulmasta katsottuna suositeltavampia. Tällaisia 

materiaalivaihtoehtoja ovat esimerkiksi puunkuorike, kompostimulta, 

rahkasammalrouhe ja tiilimurska, joka syntyy teollisuuden sivutuotteena. Viherkatto 

koostuu monesta kerroksesta ja sen takia myös sen kokoaminen vaatii energiaa. 

Esimerkiksi hitsausta käytetään vedeneristyksen asennukseen. Vähemmän energiaa 

vievä vaihtoehto on se, että vedeneristyskerros saataisiin asennettua ¨kylmänä¨. 

Viherkatto tarvitsee myös enemmän rakennusmateriaaleja, sillä sen monikerroksinen 

rakenne painaa enemmän kuin tavallinen katto. (Veuro ym. 2012) 

Viherkatto tarvitsee käyttövaiheen aikana ylläpitoa. Ekstensiivinen katto ei tarvitse 

suuria toimenpiteitä, sillä se on luonnonmukainen. Sen sijaan intensiivinen viherkatto 

on puutarhatyylinen, joten sen kasvit tarvitsevat hoitoa esimerkiksi lannoitteiden 

käyttöä. Ekstensiivinen viherkatto on ylläpidon vuoksi hieman ympäristöystävällisempi 

vaihtoehto. Viherkaton elinkaari loppuu käytön jälkeisiin toimenpiteisiin. (Veuro 

ym.2012) Suurin osa viherkaton kerroksista pystytään Bianchinin ja Hewagen (2011) 

mukaan kierrättämään tai ottamaan uudelleen käyttöön. Esimerkiksi kasvualusta 

voidaan usein hyödyntää johonkin muuhun käyttöön ja kasvit ovat biohajoavia. 
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Ongelmakohta on muovit, joiden loppusijoituspaikka on kaatopaikka tai nykyään 

jätteenpolttolaitos. Sen takia muovin kierrätys ja uudelleen käyttö on suositeltavaa.  
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4 VIHERKATOT SUOMEN OLOSUHTEISSA 

4.1 Viherkattojen tutkimuksia Suomessa 

Etelä-Suomessa toimii tutkimusohjelma Viides ulottuvuus, joka pyrkii tutkimuksiensa 

avulla löytämään tehokkaimmat viherkattoratkaisut Suomen olosuhteisiin. Suomessa on 

myös keskitytty tekemään tutkimusta kestävän kehityksen näkökulmasta, sillä aiheeseen 

liittyviä tutkimuksia on tehty muualla maailmassa verrattain vähän (Veuro ym. 2012). 

Viidennen ulottuvuuden SOGREEN-hanke on keskittynyt siihen, miten 

viherrakentaminen voidaan toteuttaa turvallisesti ja kestävästi. Suomen olosuhteet ovat 

haastavat ja sen takia väärin rakennettu katto voi olla ympäristölle, että rakennukselle 

haitaksi. Hankkeessa tutkitaan myös, miten viherkatto vaikuttaa julkisivujen 

lämpötiloihin ja kosteuteen. Jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, täytyy olla perillä 

esimerkiksi kasvilajeista ja ekosysteemistä (Nesslingin säätiö, 2018). Tutkimusryhmien 

yksikköjä on pääasiassa Lahdessa ja Helsingissä. Sen sijaan Suomen suurin 

koeviherkatto sijaitsee Oulussa Ruskon jätekeskuksen lajitteluareenan katolla. Koekaton 

avulla tutkitaan, miten harvinaiset ketokasvit pärjäävät erilaisilla kasvualustoilla ja 

arktisessa ympäristössä. (Veuro ym. 2012)  

Levillä toimii Voimametsistä viherkattoihin -hanke, jonka avulla sinne on rakennettu 

viherkatto. Hankkeen avulla pyritään lisäämään tietoa viherkatoista Pohjois-Suomessa, 

jossa uudesta viherkattorakentamisesta ei ole kokemuksia. Viherkattorakentamista on 

myös pyritty levittämään LEVI GOES GREEN -seminaarin avulla, jossa esille nousivat 

rakennetun ympäristön monimuotoisuus ja moniaistisuus. Hankkeen rakentamassa 

viherkatossa testataan biohiiltä kasvualustana ja verrataan sitä kierrätysbetonimurskasta 

tehtyyn kasvualustaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kasvualustan 

veden- ja ravinteidenpidätyskyvyn tehokkuuden lisääntymistä, ja katon 

kasvuolosuhteiden parantumista. (Luonnonvarakeskus, 2017) 

Pääkaupunkiseudulla toteutetaan STADIN KATOT ELÄVÄT-hankketta, jossa on kyse 

Helsingin kaupungin tekemästä viherkattolinjauksesta. Linjauksen päätavoitteena on 

nostaa Helsingin kaupunki viherkattorakentamisen edelläkävijäksi Suomessa. Tärkeänä 

päämääränä on edistää hulevesien hallintaa, kaupunkien lämpösaarekeilmiön 

hillitsemistä, monimuotoisuuden turvaamista ja kattojen hyödyntämistä esteettisenä 
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voimavarana. Näihin päämääriin päästään edistämällä viherkattojen rakennushankkeita, 

asemakaavoitusta, koerakentamista, tutkimusta, koulutusta ja rakennusjärjestystä. 

Kaupungilla on esimerkiksi tavoitteena järjestää kaupungin henkilöstölle koulutuksia 

viherkattojen rakentamiseen liittyen. (Helsingin kaupunki, 2016) 

4.2 Suomen vuodenaikojen haasteellisuus 

Nopeasti vaihtuvat sääolosuhteet tuovat oman haasteensa viherkattorakentamiseen. 

Varsinkin Suomessa kylmä talvi aiheuttaa haasteita kattoon jäätyvien vesien kanssa. 

Suomessa tehdyssä tutkimuksessa (Collins ym. 2017) ollaan keskitytty viherkaton 

lämpökäyttäytymiseen talvella ja tutkittu, mitä vaikutuksia lumella ja jäällä on 

lämpövirtaukseen. Tarkemmin sanottuna Collinsin ym. (2017) tutkimuksessa 

tarkasteltiin kasvualustakerroksen käyttäytymistä jääkylmissä olosuhteissa. Tutkimus 

suoritettiin Lahdessa, jossa talvi on vallitseva vuodenaika. Tämä tarkoittaa sitä, että 

vuodenaikana on paljon pakkasen puolella olevia päiviä ja lumi pysyy maassa noin 135-

145 päivää. Lämpötilatiedot jaettiin eri vaiheisiin niiden jäätymissyvyyden mukaan.  

Tuloksissa saatiin selville, että viherkatto vastusti paremmin lämpöhäviötä pakkasen 

aikana kuin tavallinen katto. Tämä tulos perustuu laskettuihin k-arvoihin, jossa k 

edustaa lämmönjohtokykyä. Kasvien ja kasvualustan k-arvo laski sitä mukaan, mitä 

niiden jäätymissyvyys nousi. K-arvo saadaan laskettua johtumisen kaavan avulla. Kaava 

on ¨ 

 Q/A= T1-T2/(L/k) (1), 

jossa Q on koko lämpövirta, A on lämpövirran kulkema pinta-ala (m
2
), T1 on 

sisälämpötila (
o
C), T2 on katon päältä otettu ulkolämpötila (

o
C), L on katon paksuus 

(m), k on lämmönjohtokyky (Wm
-1

K
-1

) ja L/k on lämmönvastus (m
2
KW

-1
) johtumiselle.  

Kaikkien jäätymisvaiheiden aikana kasvialustalla oli korkein k-arvo ja kasveilla oli 

toiseksi korkein. Lämpöhäviötä parhaiten vastusti salaojituskerros, jolla 

lämmönjohtokerroin pysyi koko talven ajan samana. Tämä johtuu kerroksen 

rakenteesta, sillä se pystyy varastoimaan suuren määrän liikkumatonta ilmaa 

rakenteisiinsa. Ongelmana nousikin esille suuri lämmönjohtokertoimen vaihtelu muissa 
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kerroksissa. Tämä osoittaa, kuinka herkkiä viherkatot ovat ympäristön olosuhteille. 

Tutkimuksessa kuitenkin huomattiin, että k-arvojen vaihtelevuus laski, kun viherkatolla 

oli lumipeite. Lumipeite myös vähensi lämmönjohtumista huomattavasti enemmän kuin 

pelkästään jää. (Collins ym. 2017, 209) 

Kanada sijaitsee samoilla leveysasteilla kuin Suomi ja siellä on myös tunnistettu 

samanlaisia ongelmia talviolosuhteiden ja viherkattojen kanssa. Lundholm ym. (2014) 

tutkimuksessa keskityttiin selvittämään kasvillisuuslajien ja lumisyvyyden vaikutusta 

viherkaton lämpökäyttäytymiseen. Kasvin selviytyminen talven yli riippuu paljonkin 

kasvualustan syvyydestä. Lumikertymä taas riippuu kasvin rakenteesta. Tutkijat 

testasivat 14 eri kasvilajin vaikutusta lumikertymään ja kasvialustan lämpötilaan. 

Tutkimuksessa ilmeni, että viherkaton lämpöhäviö oli 1/3 pienempi kuin tavallisen 

katon. Tähän on syynä kasvualustan tuoma eristys. Lämpöhäviöissä ei löytynyt eroa 7,5 

senttimetrin ja 15 senttimetrin kasvualustoilla. Tässä tutkimuksessa todettiin myös 

lumen olevan hyvä eriste katolle ja se piti lämpöhäviön tasaisena lumipeitteen aikana. 

Tutkimuksessa testattiin myös katon sijainnin vaikutusta. Nämä olivat suojattu katto, 

nostettu katto ja paljas katto. Suojatulla katolla oli pienin lämpötilan vaihteluväli. 

Myöskään nostettu katto ei näyttänyt suuria lämpötilaeroja, vaikka lämpötila kävi -13,1 

asteessa. Paljas katto oli enemmän altis tuulelle, joka oli yksi syy vaihteleviin 

lämpötiloihin. Myös kasvillisuudella oli vaikutusta kasvualustan lämpötilan vaihtelussa. 

Pitkillä nurmikasveilla oli suurin maksimilämpö ja pienin minimilämpö verrattuna 

muihin kasveihin. Turve- ja ruohokatoilla oli pienin lämpötilavaihtelu. Ne kasvilajit, 

jotka mahdollistivat suuremman lumisyvyyden ja pidemmän lumipeitteen, niin niillä oli 

myös pienin lämpötilavaihtelu. Talvella siis lehdettömät, kuten ruoho vähentäisi 

parhaiten lämpöhäviötä, kun taas kesällä lehdelliset suojaisivat paremmin UV-valolta. 

Joten kasvillisuustyyppi, joka kesällä viilentää ei toimi parhaalla tavalla talvella.  

4.3 Hulevesien hallinta 

Suomessa sateen määrän oletetaan nousevan noin 5-30 % nykyistä suuremmaksi 

ilmastonmuutoksen vaikutuksesta (Ilmasto-opas, 2017). Sateiden oletetaan kasvavaan 

määrältään eniten talvella. Kaupungistumisen ja sateiden vuoksi Suomessa tulee 

lisääntymään myös pintavalunta, joka on yksi suurimmista ympäristöhaasteista 

kaupunkiympäristössä. Jo noin 80 % suomalaisista asuu kaupunkialueella. 
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Pintavaluntaa, joka muodostuu teiltä, kaduilta, rakennusten katoilta ja muilta 

rakennetuilta pinnoilta kutsutaan hulevedeksi. Hulevesiä pyritään ohjaamaan erillis- ja 

sekaviemäröinnin avulla. Sekaviemäröinnissä, joita löytyy vielä monin paikoin 

kaupunkialueilta, vaikka uusia ei suunnitellakaan, hulevedet johdetaan 

vedenpuhdistamolle. Kun sekaviemäröinnin kapasiteetti ylittyy rankkasateiden aikaan, 

niin jätevedenpuhdistamon vedet joudutaan laskemaan vesistöön ilman puhdistusta. 

Myös tulvariski on silloin suuri ja tuhot näkyvät ensimmäisenä talojen rakenteissa. 

(Laurila ym. 2014, 13) 

Viherkatot voivat olla ekologinen hallintamenetelmä hulevesille, sillä ne pidättävät ja 

käsittelevät veden syntypaikassaan. Näin ollen kattojen avulla pystyttäisiin 

pienentämään valuntahuippuja, koska osa vedestä imeytyy kattoon ja osa haihtuu 

takaisin ilmaan. Myös valunta-aika pidentyy, sillä viherkatto imee vettä kasvualustaan 

ja päästää veden läpi vähitellen. Läpi valuva vesi myös suodattuu viherkaton kerrosten 

läpi, joten epäpuhtauksia sisältävä sadevesi puhdistuu. Ongelmakohtana on noussut 

viherkatosta irtoavat ravinteet, jotka saattavat aiheuttaa uutta vesistökuormitusta. 

(Laurila ym. 2014, 13) Useissa tutkimuksissa on saatu selville, että viherkatot pystyvät 

vähentämään hulevesien määrää noin 50-70%. Tämä kaikki kuitenkin riippuu säästä, 

vuodenajasta ja ilmastosta (Kuoppamäki ym. 2015, 1). Suuren vesimäärän takia 

huolenaiheena on myös ollut mahdolliset kosteusongelmat. Näistä ei ole tehty laajoja 

tutkimustuloksia, sillä rakentamisessa painotetaan huolellista suunnittelua. Laadukkailla 

vedeneristyksillä ja juurisuojauksilla viherkatto on suojattu kosteuden pääsyltä 

rakenteisiin. (Icopal, 2018) 

Kuoppamäki ym. (2015) ovat Lahdessa tehdyssä tutkimuksessa selvittäneet eri 

kasvualustoiden merkitystä sadeveden määrään ja laatuun. Niissä on pyritty 

vähentämään sadeveden/hulevesien määrää kasvualustan avulla. Viherkattojen 

tehokuuden parantamiseksi onkin kehitelty biohiilikasvualusta. Biohiili on kiinteä 

materiaali, joka on tuotettu termokemiallisella konversiolla. Kokeessa käytettiin 

kahdenlaisia biohiilikasvualustoja. Biohiilikasvualusta oli tehty koivusta polttamalla sitä 

hapettomassa tilassa noin 380-420 asteessa. Hieno jauhe eli biohiili lisättiin joko 

tasaisena kerroksena kasvualustan pohjalle (kutsutaan haudatuksi biohiileksi) tai se 

sekoitettiin veden kanssa ja sitten levitettiin se tasaisesti viherkaton pinnan päälle (pinta 

biohiili). Biohiili nostaa kasvualustan tilavuutta niin, ettei siihen tulee lisäpainoa. 
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Vertailuna Lahteen oli asennettu myös viherkattoja, joissa ei ollut biohiiltä. Tavallisen 

viherkaton veden valunta kesäaikaan oli noin 20-70%. Pintabiohiili sen sijaan paransi 

veden pidätyskykyä keskiarvoltaan 5% eli katto piti sisällään 75% sadevedestä, ja 

haudattu biohiili noin 10% eli sen avulla katto pidätti 80 % sadevedestä. Sateisen 

syksyn aikana tavallinen katto pidätti 50 % sadevedestä, kun taas haudatun biohiilen 

avulla katto pidätti noin 62 % sadevedestä. Sateen pidätyskyky riippuu sateen 

tapahtuman koosta. Kesällä katon lämpötila nousee melkein 40 asteeseen sadejaksojen 

aikana, jolloin kasvualusta ehtii kuivua niiden välissä. Tämä mahdollisti suuren kyvyn 

pidättää vettä uudelleen seuraavaa sadejaksoa varten. Syksyllä se ei ollut enää niin 

lämpimiä kelejä, joten veden pidätyskyky oli heikompi.  

4.4 Kasvien ravinteet ja saasteiden huuhtoutuminen 

Vaikka viherkatoilla on suuri potentiaali selvittää hulevesiongelmat, niin veden laatu 

saattaa silti vaihdella. Nimittäin sadevesi saattaa huuhtoa katosta kasvien ravinteet 

mukaansa ja kuljettaa ne maalta muualle vesistöihin aiheuttaen vesien saastumista. 

(Kuoppamäki & Lehvävirta, 2016) Suomessa halutaan kehittää viherkattoja ja löytää 

sopivia keinoja, jotta saataisiin estettyä näiden ravinteiden huuhtoutuminen. Viidennen 

ulottuvuuden tutkimusryhmä on testannut biohiilen lisäystä kasvualustaan ja selvittänyt, 

onko siitä apua ravinteiden huuhtoutumisen vähentämiseen. (Kuoppamäki ym. 2015) 

Tutkimusten avulla pyritään siihen, että viherkatot olisivat luonnonmukaisia, jolloin ne 

ylläpitäisivät itsensä ilman lannoitteita. Lannoiteveden uudelleen käyttökin voisi olla 

ratkaisu ongelmaan, sillä vesi voitaisiin hyödyntää istutusten kasteluun. Viherkatolta 

valuvan veden laatuun vaikuttaa kasvualustan paksuus, käytetyt materiaalit, 

tuulensuunta, katon sijainti, saasteiden lähteet, huolto, vuodenaika, kasvillisuustyyppi ja 

epäpuhtauksien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet. (Laurila ym. 2014, 16) 

Lahdessa tutkitussa kokeessa mitattiin viherkatolta veden mukana tulevia päästöjä. 

Merkittävimmät päästöt olivat fosfori ja typpi. Ravinnepitoisuudet olivat suurempia 

valunnassa, joka tuli viherkatoilta kuin sadevedessä itsessään. Viherkatolta tulleesta 

vedestä pitoisuudet olivat kuitenkin alhaisemmat kuin tavalliselta katolta mitatut, koska 

kasvualusta toimii suodattimena. Pitoisuudet olivat pienempiä syksyllä kuin kesällä. 

Pienentääkseen pitoisuusarvoja ryhmä käytti kasvualustassa haudattua biohiiltä ja 

pintabiohiiltä. Pintabiohiilen avulla saatiin vähennettyä fosforin kokonaissaastemäärää 
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noin 10 %, kun taas haudatulla biohiilellä saatiin vähennettyä 25-35 %. Typen määrää 

saatiin laskettua haudatulla biohiilellä noin 45 % kesäaikaan. Tutkijat saivat myös 

selville, että ravinnepitoisuudet vähenivät ajan myötä. Merkittävänä asiana esille nousi 

myös kasvillisuuden merkitys, sillä ketokasvillisuuden kanssa pitoisuudet olivat 

suuremmat kuin maksaruohon kanssa. Eron pitoisuuksissa näki syksyllä, jolloin 

maksaruohon typpipitoisuus oli noin 70 mg m
-2

kk
-1

, kun taas ketokasvien oli noin 110 

mg m
-2

kk
-1

. Tämä johtuu Suomen sää olosuhteista, sillä näillä olosuhteilla ketokasveilla 

on melko huono selviytymismahdollisuus. (Kuoppamäki ym. 2015) Suomessa talvi on 

vallitseva vuodenaika, joten tutkimusryhmä tutki asiaa myös talven yli, jossa 

päätutkimuskysymyksenä oli sulavan lumen aiheuttamat saastepitoisuudet. Valunta 

sisälsi vähemmän saasteita marraskuun aikana kuin kasvien kasvukaudella. Pysyvän 

lumen aikana suuria eroja ei ollut, mutta pitoisuushuippu saatiin sulavan lumen aikaan 

keväällä. (Kuoppamäki & Lehvävirta, 2016, 43) 

Muita merkittäviä pitoisuuksia olivat metallit ja veden pH. Veden pH:ssa ei kuitenkaan 

havaittu suuria muutoksia. Normaalin katon sadeveden pH oli välillä 6.9 ja 7.9, kun taas 

viherkaton oli lähellä neutraalia eli 6.5-7.7. Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko 

valmiiksi kasvatetulla ja istutetulla kasvillisuudella merkitystä pH:n arvoon. Valmiiksi 

kasvatetulla ja istutetulla kasvillisuudella oli kuitenkin täysin sama pH. Merkittävimpiä 

metallisaasteita olivat rauta (Fe), kupari (Cu), magnesium (Mg), nikkeli (Ni) ja arseeni 

(As). Metallien pitoisuudet olivat viherkatoissa, jopa puolet pienempiä kuin tavallisissa 

katoissa. Esimerkiksi nikkelin pitoisuus oli viherkatossa noin 17 µg/l, kun taas 

tavallisella katolla se oli melkein kaksinkertainen. (Kuoppamäki ja Lehvävirta, 2016, 

43) 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Viherkatto on rakenteeltaan painavampi kuin tavallinen katto, koska sen rakenne 

koostuu useammasta eri kerroksesta kuin tavallinen katto. Rakenteen suunnittelussa 

tulee olla tarkka, sillä esimerkiksi kasvillisuus ja sen kasvualusta lisäävät painoa 

entisestään imemällä sadevedet kattoon ennen sieltä valumista muualle. Kasvillisuuden 

ja veden takia katolla tulee olla juurisuoja ja vedenpidätyskerros, jotta vältyttäisiin 

kosteus- ja rakennevaurioilta. Rakenteen pääosassa on kasvillisuuskerros, joka jakaa 

viherkatot kahteen pääkategoriaan: ekstensiivisiin ja intensiivisiin viherkattoihin. 

Intensiivinen viherkatto on runsas kasvillisuudeltaan ja kasvillisuuden takia painavampi 

kuin intensiivinen. Intensiivinen on kevyempi versio viherkatosta ja sen kasvillisuus on 

maltillista, kuten maksaruohoa (Kuoppamäki ym. 2015).  

Viherkattotutkimus on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana eteenpäin ja 

tämän tiedon ansiosta varsinkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa viherkattojen myynti 

ja kaupunkien tekemät säädökset ovat yleistyneet. Varsinkin isoissa kaupungeissa 

halutaan panostaa kestävään kehitykseen ja ehkäistä ilmastonmuutosta. Tutkimuksissa 

on havaittu, että viherkatto on yksi oiva vaihtoehto ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, 

sillä ne auttavat muun muassa kaupunkien ilmansaasteisiin, hulevesiongelmiin, 

lämpösaarekeilmiöön, kaupunkien biodiversiteettiin ja meluongelmiin. Päällimmäinen 

syy näihin ominaisuuksiin, mitä viherkatto voi tarjota johtuu sen kasvillisuudesta. Sen 

kyky eristää melua, sitoa saasteita ja vettä on tutkitusti parempi kuin tavallisen katon. 

Näiden lisäksi viherkatto on todella esteettinen ja sen takia myös helposti muokattavissa 

suunnitelmien mukaan. Esteettinen ja luonnonläheinen viherkatto auttaa myös stressin 

hallinnassa. Tätä voitaisiin hyödyntää työpaikoilla, jossa kiire ja stressi kasaantuvat. 

Viherkattoa voitaisiin hyödyntää, vaikka virkistysmahdollisuutena työntekijöiden 

taukojen aikana. Suomessa viherkattojen kasvu ei ole ollut vielä hurjaa ja siihen 

vaikuttaa esimerkiksi haastavat sääolosuhteet, jotka koettelevat kasvillisuuskerrosta 

muun muassa talvisin. Jäätä ja lunta ei ole nähty pahana viherkatolle, sillä syvä jää ja 

lumipeite auttavat katon eristämisessä. Suomessa ei kuitenkaan kaikki kasvit säily, joten 

parhaimpia viherkattoja ovat ekstensiiviset maksaruohokatot.  

Ominaisuuksiensa ansiosta viherkatolla on mahdollisuuksia olla muutakin kuin vain 

kattona. Intensiivistä kattoa voidaan muokata esimerkiksi niin, että lisätään katolle 
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omena- ja päärynäpuita, joita voidaan hyödyntää samassa rakennuksessa olevassa 

ravintolassa. Näin säästettäisiin esimerkiksi kuljetus- ja pakkauskustannuksissa. 

Suomen opetussuunnitelmassa (2014) pyritään nykyään oppiaineiden yhteistyöhön ja 

viherkatto voisi olla tähän yksi ratkaisuista. Kotitalous, biologia ja kemia voisivat olla 

oppiaineita, joihin viherkattoa voisi hyödyntää. Oppilaat saisivat ensin tutustua 

kasveihin, jonka jälkeen he miettisivät, mitä kemiallisia prosesseja kasveilla tapahtuu. 

Lopuksi tehtäisiin ruokaa näistä kasveista, joista he juuri oppivat. Myös alakoulussa 

peruselämäntaitojen opettelu oman pienen kasvimaan avulla voisi olla innostava 

kokemus.  
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