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Työn tavoitteena oli tutkia tapaustutkimuksen avulla viherkaton toimivuutta pohjoisessa 

kaupunkiympäristössä ja rakentamisen hinnoittelua. Tarkoitus oli selvittää, olisiko 

viherkatto hyvä vaihtoehto osana kaupunkirakentamista ja onko se toimiva kylmissä 

olosuhteissa. Tässä työssä viherkaton toimivuutta määritettiin energiantarpeen, 

hulevesien hallinnan, rakenteiden kantavuuksien ja viherkertoimen avulla. Erityisesti 

haluttiin selvittää kattoa osana hulevesien hallintaa, joka on haastavaa kaupunkialueella.  

Energian tarvetta selvitettiin viherkaton rakenteen lämpökäyttäytymisen avulla. 

Hulevesiä tarkasteltiin mitoitusvirtaaman avulla ja selvitettiin viherkaton 

vedenvarastointikykyä suhteessa viivästysaltaaseen. Kantavien rakenteiden kantavuuksia 

tutkittiin mitoitettujen kuormien avulla, jolloin pystyttiin selvittämään rakenteiden 

kestävyydet viherkaton kuormittaessa sitä. Kustannushyötyanalyysissä vertailtiin 

viherkaton kannattavuutta tapaustutkimuksen bitumikattoon ja mahdollisten etujen 

tuomia kustannushyötyjä. Viherkerrointa tutkittiin viherkerroin-työkalun avulla, joka on 

kaupunkien käyttämä vihertehokkuuden selvittämiseksi.  

Tutkimuksessa saadut tulokset osoittavat, että viherkaton avulla pystytään vaikuttamaan 

rakennuksen energiankulutukseen ja hulevesien hallintaan pohjoisissa oloissa. Tapauksen 

hulevesiä pystyttiin hallitsemaan osittain viherkaton avulla. Viherkaton toimivuutta 

kaupunkiympäristössä tuki myös viherkerroin, joka oli 3 kertaa suurempi kuin 

viivästysaltaalla. Kustannushyödyn nähtiin paranevan rakenteen iän ja hulevesien 

hallinnan ansiosta, mutta lisätarkastelua tarvittaisiin kaikkien hyötyjen huomioimiseen. 

Viherkatto on toimiva ratkaisu pohjoisen kaupunkiympäristön monipuolistamiseksi, sillä 

sen ansiosta kaupunkinäkymä saa luontopohjaisia ratkaisuja ilman uutta maa-alaa. 
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The aim of this research was to study the functionality of green roofs in an urban 

environment and the pricing of construction so that it could be utilized in urban planning. 

The functionality of the green roof was studied from the perspective of Northern 

conditions. In this research, the functionality of a green roof was determined by energy 

demand, stormwater management, load-bearing capacity of structures and the green 

factor. In particular, the aim was to find out the ability of the green roof to control 

stormwater, as it is challenging to manage in urban areas because of the narrow yard 

areas.  

The energy demand was determined by the thermal behavior of the green roof structure. 

The stormwater was examined by the water storage capacity of the green roof. The load-

bearing capacity of the structures was studied with the help of dimensioned loads, which 

made it possible to determine the strengths of the structures. The cost-benefit analysis 

examined the profitability of the green roof. In addition, the research studied the cost 

benefits of the raised benefits. The green factor was examined using the green factor tool.   

The results of the study show that a green roof is a viable solution for diversifying the 

urban environment as it would add nature-based solutions into the urban landscape. It can 

be used to influence the building’s energy consumption and stormwater management, as 

stormwater could be managed mostly as effectively as by a delay pool. The functionality 

of the green roof in the urban environment was also supported by the green factor, which 

was three times higher than with a delay pool. The cost effectiveness was seen to increase 

by the age of the structure and storm water management. However, it would require more 

research to provide an overall picture of the cost-effectiveness. 

Keywords: green roof, urban environment, stormwater management, green factor 
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1 JOHDANTO 

Suomen ilmastotoimia säätelevät niin kansainväliset sopimukset kuin EU ja Suomen 

hallitus. Tavoitteiden tarkoituksena on vähentää ympäristömme kasvihuonepäästöjä ja 

toimia niin, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tätä toteutetaan Suomen 

hallituksen mukaan nopeuttamalla päästövähennyksiä ja vahvistamalla hiilinieluja 

(Valtioneuvosto, 2020). Näiden tavoitteiden takia myös kaupunkien ja kuntien tulee 

miettiä parempia ratkaisuja päästöttömämpään ympäristöön.  

Kaupunkirakentamisen haasteita ovat erityisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamat saasteet 

ja tilanpuute, jolloin luonnon monimuotoisuuden häviäminen on poikkeuksellisen 

nopeaa. Kaupungistuminen on yksi syy tähän nopeutuneeseen uhkaan, sillä 

luonnonmukaiset elinympäristöt vähenevät uusien rakennusten ja teiden takia. 

Elinympäristöjen häviäminen uhkaa erityisesti alkuperäisiä lajeja, niin eläimiä kuin 

kasvejakin. Lisäksi se uhkaa myös ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia. Kunnat 

ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja sen turvaamisen tarpeen. 

Ratkaisut löytyvät yleensä läheltä, joko suojelemalla puistoja tai uusimalla metsä- ja 

viheralueita. Viherkatto nähdään yhtenä ratkaisuna, sillä silloin hävitettyä luontoa 

voidaan korvata ilman uutta maa-aluetta. (Lumiaro ym., 2019) 

Kiinnostus viherkattojen rakentamiseen heräsi vuonna 2018, kun tein kandidaatin 

tutkielman viherkattojen toimivuudesta. Oulun kaupungin arkkitehti kiinnostui työstäni 

ja tarjosi mahdollisuutta jatkaa aiheesta diplomityöhön. Oulun kaupunki haluaa tutkia 

viherkattojen toimivuutta pohjoisessa kaupunkirakentamisessa. Kaupunki voi 

kaavoituksen avulla ohjata rakennuttajia uusien ratkaisujen, esimerkiksi 

viherkattorakentamisen, avulla kehittämään kaupunkiympäristöä ja lisäämään 

hiilinieluja.  

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia, minkälainen vaihtoehto viherkatto on osana 

pohjoista kaupunkirakentamista. Lisäksi tavoitteena oli selvittää viherkaton vaikutuksia 

ympäristöön mahdollisimman monipuolisesti yksittäistapaustutkimuksen avulla. Samaa 

kohdetta tarkasteltiin monesta eri näkökulmasta, kuten energiankulutuksen, hulevesien 

hallinnan, rakenteiden kantavuuksien, kustannus-hyötyanalyysin ja viherkertoimen 

avulla. Työ on rajattu pohjoisiin olosuhteisiin sopivaan viherkattoon eli 

maksaruohokattoon.  
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Työssä selvitettiin energiankulutuksen analysoinnin ja hulevesien hallinnan avulla 

viherkaton ympäristövaikutuksia ja soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. 

Energiankulutusta tarkasteltiin rakenteen lämpöhäviön, U-arvon ja tehontarpeen avulla. 

Laskuissa huomioitiin Suomen olosuhteisiin kuuluvat jää ja lumi. Hulevesien hallinta 

ratkaistiin vertaamalla sateen mitoitusvirtaamaa ja viherkaton vedenvarastointikykyä. 

Rakenteiden kantavuuksia tarkasteltiin, jotta saataisiin kokonaiskuva kantavien 

rakenteiden kestävyydestä, kun siihen lisätään huomattavasti isompi kuorma. 

Huomattavasti suurempi kuorma voi aiheuttaa lisäkustannuksia rakentajalle, jolloin jo 

kalliimman viherkaton kustannustehokkuus laskisi. Kustannusanalyysissä vertailtiin 

viherkaton kustannuksia bitumikattoon ja miten ne muuttuvat jo selvitettyjen hyötyjen 

avulla.  

Viherkerroin on Suomessa yleistyvä työkalu kaupunkien viherrakenteiden ohjaamiseksi. 

Myös Oulun kaupunki on ottamassa sen käyttöön. Työssä käytiin läpi sen toimivuutta 

viherkaton osalta. Viherkerroin-menetelmän käytöllä on merkitystä kaupunkien 

ilmastonkestävyydelle ja monimuotoisuuden ylläpitämiselle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

2 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS 

Viherkattoja on rakennettu jo tuhansien vuosien ajan. Euroopassa ensimmäisiä 

viherkattoja kutsuttiin kattopuutarhoiksi, joiden ideana oli esimerkiksi parantaa 

rakenteiden eristystä. Lisäksi katoille luodut kattopuutarhat nähtiin paikkana paeta 

kaupunkiympäristön stressiä. Kattotyypit ovat muuttuneet, sillä ennen yleisiä katon 

elementtejä olivat turve ja hiekka. Nykyaikaisten viherkattojen syntypaikkana pidetään 

Saksaa, jossa viherkattojen rakentaminen on yleistynyt eniten verrattuna muihin maihin. 

(Magill ym., 2011)  

2.1 Viherkattotyypit ja rakenne  

Saksalaisen maisemakehittämisen ja maisemanhoitotutkimusyhdistyksen (FLL, 2018) 

mukaan viherkatot jaetaan kasvillisuustyypin mukaan kolmeen eri ryhmään: 

intensiivisiin, puoli-intensiivisiin ja ekstensiivisiin viherkattoihin. Kasvillisuustyyppi 

määrää viherkaton kasvualustan paksuuden, joka on tyypillisesti intensiivisillä 

viherkatoilla paksuin. Jaotteluun vaikuttaa myös tämän lisäksi käyttötarkoitus, 

rakennustekijät ja työn suorittamiseen käytettävät menetelmät, sillä viherkatto voi vaatia 

lisärakenteita kantaviin rakenteisiin. Intensiivisten viherkattojen kasvillisuus koostuu 

esimerkiksi heinistä, kesäkukista, kukkasipuleista, pensaista sekä joissakin tapaukissa 

puista ja nurmikoista. Intensiivisten viherkattojen ominaisuudet mahdollistavat 

monimuotoisen suunnittelun, mutta ne vaativat yleensä enemmän hoitoa kuin muut 

viherkattotyypit. Green Building Alliancen (2016) mukaan monipuolinen kasvillisuus ja 

sen vaatima kasvualusta lisäävät intensiivisen katon painoa, mikä rajoittaa katon käyttöä 

tietyissä rakennuksissa. Kasvillisuuden lisäämä paino vaikuttaa myös katon kaltevuuteen 

ja asettaa näin ollen korkeat vaatimukset kerrosrakenteelle. Tämän takia intensiiviset 

katot ovat yleensä tasaisia ja niitä esiintyy eniten julkisissa tiloissa, missä ihmiset voivat 

kävellä ja nauttia alueesta. Kattojen kasvualustan paksuus vaihtelee 15 senttimetristä 200 

senttimetriin (TRC, 2007). Vaihteleva kasvillisuus vaatii tehohoitoa eli säännöllistä 

kastelua ja ravinteiden lisäystä (FLL, 2018).  

FLL:n ohjeistuksen (2018) perusteella Puoli-intensiivisen viherkaton eron intensiiviseen 

kattoon tekee kasvillisuuden madaltaminen maan peittäviin kasveihin. Kasvillisuus 

koostuu peitekasveista, ruohoista, perennoista ja pensaista. Kasvillisuuden rajaaminen 
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matalampiin lajeihin rajoittaa suunnittelua ja asettaa alhaisemmat vaatimukset 

kerrosrakenteelle sekä veden ja ravinteiden saannille. Katon kasvualustan paksuus on 

myös yleisesti ohuempi, sillä se on noin 12-100 senttimetriä (TRC, 2007). Puoli-

intensiivinen katto sisältää komponentteja intensiivisestä ja ekstensiivisestä viherkatosta, 

minkä takia hintataso on alhaisempi kuin intensiivisen katon (Green Building Alliance, 

2016).  

Ekstensiivinen viherkaton kasvillisuus on pitkälti omavaraista ja luontaisesti kehittyvää, 

joka kestää äärisolosuhteita. Kasvillisuuslajeina käytetään kuivuutta sietäviä 

sukkulentteja eli mehikasveja, ruohoja, sammalia ja yrttejä. Omavaraisten kasvilajien 

takia viherkatto ei tarvitse säännöllistä hoitoa. Matalan kasvillisuuden ja kevyen 

kasvualustan ansiosta ekstensiivisiä viherkattoja voidaan rakentaa vinoihin kattoihin. 

Ekstensiivisiä kattoja esiintyy yleisimmin asuinrakennusten katolla, sillä hinta on 

alhaisempi kuin intensiivisillä kattorakenteilla ja huoltotarve on vähäisempi. Katon 

kasvualustan paksuus vaihtelee ekstensiivisellä viherkatolla 2 senttimetristä 20 

senttimetriin (FLL, 2018; Green Building Alliance, 2016; TRC, 2007).  

Suomen Rakennustietosäätiö RTS:n tekemässä ohjekortissa viherkatot jaotellaan neljään 

pääryhmään kasvillisuuden mukaan. Pääryhmät ovat maksaruohokatto, niitty/ketokatto, 

heinäkatto ja kattopuutarha. Suomessa jaottelun ohjeistukseen vaikuttavat sääolosuhteet, 

sillä Suomen olosuhteissa kaikki kasvillisuudet eivät menesty. (RT, 2016) 

Kasvillisuuden valintaan vaikuttavat ilmastosta ja säästä riippuvat tekijät, kuten 

rakennekohtaiset tekijät ja kasvispesifiset tekijät (FLL, 2018). Valinnassa tulee ottaa 

huomioon myös mahdolliset kaavamääräykset, käyttötarkoitus ja kunnossapidon 

tavoitteet. Kasvillisuus tulee valita huolella, sillä varsinkin säästä riippuvat äärimmäiset 

olosuhteet vaikuttavat kasvillisuuden selviämiseen. Vaativia olosuhteita ovat esimerkiksi 

pakkanen, tuuli, auringonpaiste ja kuivuus. (RT, 2016)  

Katon valittu kasvillisuustyyppi ja kasvillisuustyyppien vaatimat kasvualustojen eri 

painot asettavat vaatimuksia kattorakenteiden kantavuudelle, jotka vaikuttavat katon 

kerroksien määrään ja järjestykseen. Rakenteen ensimmäisenä kerroksena on (ylhäältä 

alaspäin katsottuna) kasvillisuus. Kasvillisuus istutetaan alla olevaan 

kasvualustakerrokseen, joka voi olla orgaanista seosainetta esimerkiksi kompostia tai 

mineraalipohjaista savea. Kasvualustassa voidaan hyödyntää myös kierrätettyjä 



 

 

12 

materiaaleja ja tehtaiden sivutuotteita kuten murskattua tiiltä.  Kolmantena on 

salaojituskerros, joka on päällystetty molemmin puolin suodatinkankaalla. Seuraavaksi 

on juurisuoja- ja vedeneristyskerros. Nämä kaikki kerrokset asennetaan 

rakennesuunnitelmien mukaiselle rakennuslevyalustalle, jonka alapuolella sijaitsee 

kantava rakenne, lämmöneristeet, höyryn- ja ilmansulku. Näiden jälkeen tulee 

rakennuslevy, johon tehdään haluttu kattoverhous ja pintakäsittely suunnitelmien 

mukaan. (Chenani, Lehvävirta & Häkkinen, 2015; Shafique, Kim & Rafiq, 2018; Kerabit, 

2016) Esimerkkikuva rakenteesta löytyy kohdasta 3.1.2 Maksaruohokatto.  

2.2 Rakenteiden toiminta 

Viherkatolla on rakenteellisia vaatimuksia, kuten suoja putoamista vastaan, juurisuoja, 

palontorjuntatoimenpiteet, suoja materiaalien siirtymistä vastaan, istutettujen puiden tuet, 

viemäröinnit/kattokaivot, suojaus negatiivisia tuulenpaineita vastaan ja suoja 

vedeneristys- ja juurisuoja kerroksille (FLL, 2018).  

Juurisuoja on vaadittu kerros niin intensiivisessä kuin ekstensiivisessä 

viherrakentamisessa. Se suojaa kasvien juurien tunkeutumista katon muuhun 

rakenteeseen. Erityisesti vedeneristys tulee suojata kokonaisuudessaan juurien 

tunkeutumiselta, jotta voidaan välttää mahdolliset kosteusvauriot rakenteissa. On tärkeää 

tarkistaa juurisuojan yhteensopivuus vedeneristyksen kanssa, ja että se pystyy 

suoriutumaan hyvin erilaisissa ilmasto-olosuhteissa. Lisäksi kaikki siirtymäkohtien tulee 

olla kestäviä mahdollista juurien tunkeutumista vastaan. (Shafique, Kim & Rafique, 

2018; FLL, 2018) 

Viherkaton paloturvallisuusvaatimukset koskevat katon katetta. Kate tarkoittaa katon 

ulointa pintaa. Asetuksessa määritellään, että katteen tulee olla BROOF(t2)-luokkaa. 

Lisäksi kate tulee rakentaa niin, että palo ei pääse leviämään vaaraa aiheuttavalla tavalla 

katteessa tai sen alustassa. Katoilla voidaan käyttää BROOF(t2)-luokaan kuulumatonta 

katetta, jos se ei aiheuta aluepalon vaaraa tai se on erillinen tulisijaton rakennus. 

(Ympäristöministeriö, 2017) 

Tuulen vaikutuksesta viherkaton rakenteet altistuvat paine-, imu- ja kitkavoimille. Näiden 

voimien voimakkuus riippuu tuulen suunnasta sekä rakennuksen korkeudesta ja 

muodosta. Harjanne, reuna- ja nurkka-alueet altistuvat suuremmille kuormituksille. Ne 
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voidaan suojata lisäämällä kerrospaksuuksia tai käyttämällä raskaampia materiaaleja. 

(FLL, 2018) 

Kantavat rakenteet tulee suunnitella huolella, sillä viherkatolla on perinteisten kuormien 

lisäksi poikkeuksellisia kuormia. Perinteisiä kuormia ovat tuuli-, lumi- ja 

rakennekuormat. Poikkeuksellisia kuormia ovat viherrakenteiden kuiva- ja märkäpaino, 

asennuskuormat, hoitokuormat sekä oleskelun, liikenteen ja pelastusteiden aiheuttamat 

mahdolliset kuormat. Kantavissa rakenteissa tulee alueen lumikuormien lisäksi 

huomioida kasvillisuuden lunta sitova ja kasaava vaikutus. Viherkaton kokonaiskuorma 

koostuu rakennekerrosten, kasvualustan ja kasvillisuuden aiheuttamasta kuormasta. 

Kantaville rakenteille matala kasvillisuus aiheuttaa 50 kg/m2 kuorman, suuret 

yksittäispensaat 150 kg/m2 kuorman ja puut 6000 kg/m2 kuorman. Kuormitus kuvaa vain 

rakenteen kasvillisuuskerroksen aiheuttamaa kuormaa. Todellinen katon aiheuttama 

kuorma on suurempi, kun huomioidaan kaikki kermikerrokset ja eristeet. (RTS, 2016) 

Kaltevuudeltaan viherkatot voidaan jakaa loiviin ja jyrkkiin kattoihin. Loivan katon 

kaltevuus vaihtelee 1:10-1:80 välillä. Jyrkkien kattojen kaltevuus on 1:10 tai jyrkempi. 

Jotta kasvualustan vettymistä ja seisovan veden määrää voidaan ehkäistä, tulee katolla 

olla riittävä kaltevuus. Seisovan veden määrää halutaan välttää, koska siinä useimmat 

kasvit eivät menesty. Jyrkillä katoilla kaltevuus aiheuttaa altistumista liukumiselle, 

leikkausvoimille ja kasvualustan eroosiolle. Näitä voidaan ehkäistä kasvillisuudella, 

kasvualustalla tai erilaisilla rakennustapamenetelmillä. (RTS, 2016)  

Puut ja suurikasvuiset pensaat tulisi tukea ja ankkuroida rakenteeseen erilaisten 

vaijereiden avulla. Ankkuroinnissa tulee ottaa huomioon muut rakennekerrokset, jottei se 

vahingoita esimerkiksi vedeneristystä tai juurisuojaa. Vakautta lisää myös syvä ja painava 

kasvualustakerros, johon voidaan lisätä juuristoalueelle tukiverkko. (RTS, 2016)  

Suodatinkerroksen tarkoitus on suojata salaojitus- ja juurisuojakerrosta. Se erottaa alla 

olevat kerrokset kasvualustasta ja ehkäisee pienien partikkeleiden kuten maa-ainesten 

kulkeutumisen ja tukkeutumisen salaojituskerrokseen. Suodatinkankailla on korkeat 

vetolujuudet ja korkea vedenläpäisevyys, jolloin vesi virtaa hyvin viemäreihin. (Shafique, 

Kim & Rafiq, 2018) 
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Salaojituskerros on tärkeä osa viherkattoa, sillä se mahdollistaa liiallisen veden poiston 

kasvualustasta. Veden poiston ansiosta se vähentää rakennuksen liiallista kuormitusta ja 

minimoi rakennuksen romahtamisen mahdollisuudet. Vettä voidaan varastoida kahden eri 

keinoin. Ensimmäinen tapa on asentaa polyeteenistä tai polystyreenistä valmistettu 

paneeli, jossa on reikiä. Toinen keino on käyttää rakeisia raaka-aineita esimerkiksi 

karkeaa soraa, joilla on suuret huokoset varastoimaan vettä. Paneeli ja huokoset auttavat 

säilyttämään vettä kasvualustakerrokselle ja kasveille sekä pidättävät vettä 

pintavaluntojen hallitsemiseksi. (Shafique, Kim & Rafiq, 2018) 

2.3 Viherkattojen merkitys rakentamisessa  

Kuntaliitto (2017) määrittelee melun ääneksi, joka on ei-toivottua. Sitä pidetään 

terveydelle haitallisena ja se vähentää ympäristön viihtyisyyttä. Meluhaitat ovat 

yleistyneet vilkkaasti liikennöityjen pääväylien ja pääkatujen varrella. Rakennusten 

meluntorjunnalla on tarvetta varsinkin katutasossa kaupunkialueilla yli 100 000 asukaan 

väestökeskittymissä. Keräsen tekemän selvityksen (2003) mukaan konkreettisin 

meluntorjuntakeino on rakennuksen ulkovaipan ääneneristyksen parantaminen. Sen 

avulla voidaan pidentää äänen etenemisen matkaa, jolloin läpi menevä ääni vaimenee. 

Kasvillisuus, kuten puut ja pensaat nähdään yhtenä keinona melun vähentämiseen. 

Lisäksi ne voivat toimia psykologisena keinona vähentää melua, koska kuulija ei näe 

silloin melun lähdettä.  

Yang, Kang ja Choi (2012) ovat tutkineet viherkaton melunvaimennuskykyä katutasolla. 

Katon avulla he pyrkivät hajauttamaan ääniaaltoja, jotka leviävät matalaprofiilisen 

rakenteen läpi. Tutkimuksessa otettiin huomioon kattojärjestelmän rakenne, pinta-ala, 

sijainti ja kasvillisuuden tyyppi. Kasvualusta oli 100 mm syvä ja kasvillisuutena käytettiin 

matalakasvuisia kasveja. Mitä enemmän viherkattopinta-alaa oli, sitä parempi 

vaimennuskyky katolla oli. Viherkaton pinta-alalla voitiin vähentää melua jopa 10 

desibeliä. Lisäksi eri äänen taajuuksilla havaittiin vaimennuseroja. Melu väheni etenkin 

keskimääräisillä ja korkeilla taajuusalueilla, jotka sijaitsivat ihmisen seisoma- ja 

istuinkorkeuksilla. Yli 10 desibelin melun väheneminen vaihteli viherkaton eri kohdissa. 

Kuntaliiton (2017) mukaan äänitason noustessa 10 desibeliä ihmisen korva kuulee äänen 

voimakkuuden kaksinkertaisena. Ihmisen kuulo on herkkä erityisesti korkeilla 

taajuuksilla ja se tunnistaa pienetkin muutokset.   
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Kanadassa Connelly ja Hodgson (2008) tutkivat äänen siirtymistä katon läpi 

kenttäkokeiden avulla. Kokeissa käytettiin kahta 33 neliömetrin kokoista ekstensiivistä 

viherkattoa. Viherkatolla katsottiin olevan edellytykset niin ulkoisen kuin sisäisenkin 

melun eristämiseen sen korkean massan, alhaisen lujuuden ja vaimennustehon ansiosta. 

Tutkijat huomasivat, että äänien eri taajuuksilla oli vaikutusta äänen vaimennukseen. 

Alhaisilla ja keskitasoisilla taajuuksilla (50-2000 Hz) äänenvoimakkuus vaimeni 5-13 

desibeliä enemmän kuin referenssikatolla. Korkeimmilla taajuuksilla (yli 2000 Hz) 

viherkatto vähensi äänen voimakkuutta 2-8 desibeliä enemmän kuin referenssikatto. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kasvualustan syvyyden ja sen ominaisuuksien 

merkitystä äänen siirtymiseen. Kasvualustan kosteudella ja vesimäärällä huomattiin 

olevan vaikutusta viherkaton akustisiin ominaisuuksiin. Tutkimuksessa vertailtiin 

viherkattojen 75 mm ja 150 mm paksuisia kasvualustoja. Paksumpi kasvualusta lisäsi 

ääniaaltojen kulkeutumismatkaa. Maksimi vaimennustehokkuus saatiin, kun kasvualusta 

oli 15-20 cm. Kasvualusta oli huokoista materiaalia, jolloin hiukkasten ja ääniaaltojen 

vuorovaikutus sai aikaan äänen vaimennuksen.  

Galbrun ja Scerrin (2017) tutkimusten mukaan kasvualustan tasaisuudella, 

tiivistymisasteella ja vesipitoisuudella ei ole todettu olevan suurta vaikutusta 

ekstensiivisen viherkaton ääneneristyskykyyn. Koeolosuhteissa tehdyt muutokset eivät 

olleet suurempia kuin yhden desibelin. Muuttuvilla olosuhteilla ei ollut suurta vaikutusta 

äänen vaimennukseen. Koekattojen pääelementtien eli kasvualustakerroksen, 

kasvillisuuskerroksen, viemärikerroksen ja ilmatilan vaikutusta äänen eristävyyteen 

mitattiin. Ilmatilan lisäys oli tehokkain ratkaisu, sillä se lisäsi äänen eristävyyttä 

keskitasoisilla taajuuksilla noin 13 desibeliä. Muutokset viemärikerroksen materiaaleissa 

lisäsivät ääneneristävyyttä vain 3 desibeliä ja muutokset kasvualustakerroksen 

paksuudessa lisäsivät ääneneristävyyttä noin 7 desibeliä.   

Kun tarkastellaan kolmen edellä olevan tutkimuksen äänenvaimennuskykyä (Taulukko 

1), niin tulokset osoittavat, että viherkatoilla voidaan vaikuttaa ääneneristävyyteen. 

Viherkaton ääneneristyskyky on keskimäärin 10 desibeliä parempi kuin katon, jossa ei 

ole kasvillisuutta. Referenssikatto on kuvaajassa tasolla 0.  

 

 



 

 

16 

 

 

 

Taulukko 1. Viherkattojen ääneneristyskyky tutkimusten perusteella. Tutkimusasetelmat 
1-6 esitetty tekstissä (Yang, Kang &Choi, 2012; Connelly & Hodgson, 2008; Galburn & 
Scerri, 2017).  

 Tutkimusasetelma Ääneneristyskyky (db) 

Yang, Kang & 
Choi, 2012 

1. 10 

Connelly & 
Hodgson, 2008 

2. 8 

3. 5 

Galbrun & Scerri, 
2017 

4. 23 

5. 13 

6. 17 

 

Yang, Kang ja Choinin (2012) tutkimuksessa tutkimusasetelman 1 mukaan viherkatolla 

voidaan vähentää ääntä 10 desibeliä enemmän kuin referenssikaton. Connelly ja Hodgson 

(2008) tutkivat, onko äänen taajuudella vaikutusta viherkaton ääneneristävyyteen 

verrattaessa referenssikattoon. Eri taajuudet on havainnollistettu taulukossa numeroilla 2. 

ja 3. Tutkimusasetelma 2 kuvaa viherkaton ääneneristyskykyä korkeilla äänen 

taajuuksilla ja asetelma 3 kuvaa ääneneristyskykyä alhaisilla ja keskitasoisilla äänen 

taajuuksilla. Galbrun ja Screrri (2017) tutkivat eri viherkattojen materiaaliominaisuuksien 

vaikutusta viherkaton ääneneristyskykyyn. Tutkimusastelema 4 kuvastaa ilmatilan 

lisäyksen vaikutusta ääneneristävyyteen eli se lisäsi viherkaton ääneneristävyyttä 13 

desibeliä enemmän. Asetelma 5 kuvastaa viemärikerroksen muutoksien vaikutusta 

ääneneristävyyteen. Se lisäsi viherkaton ääneneristävyyttä 3 desibeliä. Tutkimusasetelma 

6 kertoo kasvualustan paksuuden vaikutusta viherkaton äänen eristyskykyyn. Paksumpi 

kasvualusta nosti katon ääneneristykykyä 7 desibeliä.  

Getter ja Rowen tekemän tutkimuksen (2006) mukaan kasvillisuuden ansiosta viherkaton 

käyttöikä on pidempi kuin muilla kattomateriaaleilla. Tämä johtuu siitä, että viherkatto 
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suojaa materiaaleja auringonvalolta ja ultraviolettisäteilyltä. Erityisesti bitumikaton 

materiaalit ovat herkkiä auringonsäteilylle. Kasvillisuus ja kasvualusta edesauttavat myös 

lämpötilavaihtelujen minimoimisessa. Lämpötilavaihtelujen tasaus vähentää katon 

jokapäiväistä altistumista venymiselle ja kokoonpuristumiselle. Connelly ja Liu (2005) 

ovat tutkineet viherkaton ja vertailukaton lämpötila-alueita. Keskimääräinen 

vuorokauden lämpötilavaihtelu vertailukatolla oli 32 astetta ja viherkatolla se oli vain 3 

astetta. Viherkaton käyttöiäksi on arvioitu 40 vuotta ja vertailukaton kestäessä ennen 

uusimista noin 20 vuotta (TRC, 2007). 

Viherkatto nähdään esteettisesti hyvänä ratkaisuna. Kaupunkialueella katot peittävät 

rakennettujen rakenteiden näkyvyyden ja sekoittavat niitä ympäröivään maisemaan. 

Kasvillisuus luo luonnollisen ilmeen arkkitehtuuriin. Yhdysvalloissa Jungels ym. (2013) 

ovat tutkineet ihmisten reaktioita viherkattoihin. He huomasivat, että erityisesti ihmiset, 

joille ympäristöarvot ovat tärkeitä, suhtautuivat positiivisesti viherkattoihin. Tässä 

tutkimuksessa käytettiin seitsemää eri kasvillisuutta. Kasvillisuudella oli suuri merkitys 

positiiviseen reaktioon. Myös yleisin viherkattotyyppi maksaruohokatot sai ihmisiltä 

positiivisen vastaanoton. Kasvillisuudeltaan ¨sotkuiset¨ viherkatot nähtiin sen sijaan 

esteettisesti negatiivisena ratkaisuna.  

Getter ja Rowen (2006) tutkimuksen mukaan viherkatolla on myös ihmisen terveyteen 

positiivinen vaikutus. Katolla oleva kasvillisuus tuo asukkaille luonnonmukaisen 

rauhallisuuden tunteen kiireisen kaupunkielämän keskelle. Se lisää erityisesti positiivia 

tunteita, vapauttaa lihasjännitystä, alentaa verenpainetta ja lieventää stressiä. Työntekijät 

ovat kokeneet, että luonto tai luonnonomaiset tilat lisäävät työtehokkuutta sekä alentavat 

stressiä ja muita sairauksia kuten päänsärkyjä. Työhyvinvointi on lisääntynyt ja 

työntekijät ovat nauttineet omasta työstään enemmän. Lisäksi viherkatolla on todettu 

olevan hyötyjä myös sairaalaympäristöissä. Potilaat parantuvat nopeammin rauhallisessa 

ympäristössä. Helsingissä tehdyssä case-tutkimuksessa (Mesimäki, Hauru & Lehvävirta, 

2019) selvitettiin pienten viherkattojen mahdollisuutta tarjota virkistys- ja kokemusetuja 

tiheällä kaupunkialueella. Esille nousivat visuaaliset aistikokemukset, kauneus, luonne, 

tutkimushalu, kiinnostus, ja positiivinen jännitys.  Lisäksi vastaajien mielestä viherkatto 

loi taukoa arkipäivään ja lisäsi turvallisuuden tunnetta. Vastaajat kokivat paikan 

soveltuvan itselleen ja kaupunkiympäristöön.  



 

 

18 

2.4 Ympäristö- ja elinkaarivaikutukset 

Tilastokeskuksen laatiman katsauksen mukaan (2019) 68 prosenttia asumisen 

energiankulutuksesta menee asuinrakennusten tilojen lämmitykseen. Lisäksi VTT:n 

mukaan asuntojen jäädytystarve nousee noin 2 prosenttia vuodessa vuoteen 2030 

mennessä vuodessa. Sääolosuhteista johtuen Suomessa käytetään energiaa enemmän 

lämmitykseen kuin viilentämiseen. Sääolosuhteiden muuttuessa myös energiankäyttö voi 

tasaantua viilentämisen ja lämmityksen välillä (Airaksinen ym., 2015). Viherkaton 

lämpökäyttäytymistä havainnollistetaan lämpöhäviön avulla (Collins ym., 2017). 

Viherkaton vaikutus rakennuksen energiankulutukseen lasketaan vertaamalla 

erityyppisten kattojen lämpöhäviöitä, eli kuinka paljon viherkatto vähentää lämpöhäviötä 

verrattuna kasvittomiin kattoihin. Energiankulutus riippuu rakennuksen ominaisuuksista, 

kuten kerroksen lukumäärästä, rakennuksen sijainnista ja käyttötarkoituksesta (Nurmi 

yms., 2013). 

Lahdessa tutkittiin talvisääolosuhteiden vaikutusta katon lämpökäyttäytymiseen eli 

selvitettiin sitä, mikä vaikutus lumella ja jäällä on katon eri kerrosten 

lämmönjohtokykyyn. Lahti toimi hyvänä tutkimusalueena tarkasteltaessa 

talviolosuhteita, sillä siellä lumi pysyy maassa noin 135-145 päivää. Lisäksi pakkaspäiviä 

on riittävästi, jolloin talvi lasketaan vallitsevaksi vuodenajaksi. Tulokset osoittivat, että 

viherkaton lämpöhäviö on pienempi pakkasen aikaan kuin vertailukaton. Sitä 

havainnollisti jokaisen kerroksen lämmönjohtavuuskerroin k, joka laski pakkasen aikaan. 

Kasvualustakerroksen ja erityisesti kasvillisuuden lämmönjohtavuuskertoimissa 

havaittiin erityisesti laskua. Ennen jäätymistä kasvualustan johtavuus oli 0.41 Wm-1K-1 ja 

jälkeen 0.12 Wm-1K-1. Kasvillisuuskerroksen johtavuus oli ennen jäätymistä 0.34 Wm-

1K-1 ja jälkeen 0.10 Wm-1K-1. Kaikista kerroksista lämpösiirtymää vastusti parhaiten 

salaojituskerros, jonka lämmönjohtavuus pysyi mittausten ajan samana, koska kerroksen 

rakenne sallii liikkumattoman ilman varastoimisen itseensä. Lumipeitteen aikana, lumi 

toimi eristeenä ja vähensi energian kulutusta. Lumen ansiosta myös eri kerrosten 

lämmönjohtavuudessa tapahtuvat vaihtelut vähenivät, mikä vähentää lämpöhäviön 

määrää ja energiankulutusta. (Collins ym., 2017) 

Helsingissä vertailtiin vuosina 2008 ja 2010 viherkaton ja referenssikaton 

energiankulutuksia lämpöhäviöiden avulla. Nämä kaksi vuotta valittiin sen takia, että 

2008 oli keskimääräistä lämpimämpi ja 2010 oli keskimääräistä kylmempi vuosi.  
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Lämpöhäviötä havainnollistettiin lämmönläpäisykertoimen U avulla. Uusien rakennusten 

lämmönläpäisykerroin on Suomen rakennusmääräysten perusteella 0.09. Rakennuksen 

ikä vaikuttaa lämmönläpäisevyyskertoimeen. Vuoden 2005 rakennetun katon 

lämmönläpäisykerroin oli 0.15. Tulosten mukaan viherkaton lämmönläpäisykerroin on 

0.08 eli se on huomattavasti pienempi kuin vanhojen referenssikattojen. (Nurmi ym., 

2013)  

Tätä vahvistaa Pohjois-Amerikassa tehty tutkimus, jonka mukaan lämpöhäviötä saadaan 

pienennettyä viherkaton avulla 16-30 prosenttia. Vaikuttava tekijä oli kasvien 

optimaalinen korkeus. Jos talvi oli hallitseva ilmasto, niin optimaalinen kasvien korkeus 

oli 10 senttimetriä. Sen sijaan lämpimässä ilmastossa optimaalinen kasvien korkeus oli 

30 senttimetriä. Miamissa havaittiin 30 prosentin lämpöhäviön väheneminen ja 

Torontossa 16 prosentin väheneminen. Tämä johtuu siitä, että Toronton talvet ovat paljon 

kylmempiä kuin Miamin. Optimaalisin energiankulutus mahdollistettiin 15 senttimetrin 

kasvualustalla. (Mahmoodzadeh ym., 2019)  

Saiz ja ym. (2006) ovat huomanneet, että lämpimällä säällä auringonsäteily nostaa 

tummapintaisen katon pintalämpötilaa, koska sen absorptiokerroin on korkea. 

Viherkatolla absorptiokerroin on pieni sen kasvillisuuden ansiosta, jolloin pintalämpötila 

ei nouse. Viherkaton viilentävä vaikutus ilmenee siinä, että se ei päästä lämpöä 

kulkeutumaan kerroksiensa läpi. Näin haluttu lämpötilaero pysyy sisä- ja ulkoilman 

välillä. Liu ym. (2005) mukaan lämpövirtaus väheni 70-90 prosenttia viherkaton ansiosta, 

joten suurta määrää energiaa ei tarvittu huoneen viilentämiseen. Mahmoodzadeh ym. 

(2019) havainnoivat, että Vancouverissa rakennuksen jäähdytyskuormaa saatiin 

vähennettyä 27 prosenttia, kun kasvualustan paksuus oli 15 senttimetriä. Miamissa 

vähennys oli kuitenkin vain 6 prosenttia, koska Miamin kesä on ilmastollisesti 

lämpimämpi kuin Vancouverin. Maaperän ylimääräinen lämpövarastointi ei ole yhtä 

tehokasta, koska päivän aikainen lämpövaihtelu on vähäistä. Kasvualustan syvyydellä 

saadaan lisättyä viherkaton energiatehokkuutta. Saizin ym. (2006) mukaan syvyyden 

lisääminen on kuitenkin tehokasta vain 15 senttimetrin syvyyteen asti. He tutkivat myös 

monikerrosten asuinrakennusten energiankulutusta. Monikerroksisissa rakennuksissa 

energiankulutus väheni noin 10-25 prosenttia viherkaton avulla. Energiankulutuksen 

väheneminen ilmeni vain kerrostalon ylimmissä kerroksissa eli viherkaton tuoma 

energiatehokkuus on suhteessa rakennuksen kerroslukuun.  
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Kaupunkialueiden ilmassa on enemmän korkeatasoisia ilmansaasteita. Ne ovat peräisin 

luonnosta tai ne syntyvät ihmisen aiheuttamista päästöistä, kuten teollisuudesta tai 

liikenteestä. Yleisimpiä päästöjä ovat rikki- ja typpipäästöt. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, 2019)  

Kaupunkien kasvillisuus on yksi osa ratkaisua, jolla ilman saastuttamista voidaan 

vähentää hyväksyttävälle tasolle. Viherkatot avulla voidaan vähentämään ilmansaasteita 

kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on, että katto hallitsee rakennuksen 

lämpötilavaihteluja ja vähentää näin lämmityksen ja ilmastoinnin kysyntää. Vähentynyt 

energian tuottaminen alentaa syntyvää hiilidioksidikuormaa ilmassa. Toinen tapa on 

kasvillisuus, joka eristää fotosynteesin avulla hiilidioksidin ilmasta ja varastoi sen 

biomassaansa. Kasvit suodattavat pienhiukkasia ja kaasumaisia aineita ilmarakojensa 

kautta (Bianchini & Hewage, 2012; Getter & Rowe, 2006).  

Currie ja Bass (2008) tutkivat Torontossa erilaisten kasvien vaikutusta ilman laadun 

paranemiseen. Tuloksissa muiden kasvilajien edelle nousivat puut, joilla oli suurin 

vaikutus saasteiden vähenemiseen. Puut varastoivat 50 % viherkattoon suodattuneista 

ilmansaasteista. Parhaat tulokset ilman laadussa saatiin päiväsaikaan tai lehtien ollessa 

puissa. Tämä kuitenkin edellytti sitä, että kasvit olivat ympärivuotisia ja kattotyyppi oli 

intensiivinen viherkatto. Lisäksi Chicagossa Yang ym. (2008) tutkivat viherkaton 

vaikutusta kemiallisten reaktioiden määrään ilmassa. Savusumun todettiin alenevan 

viherkaton vaikutuksesta, sillä kaupunkialueen lämpötila laski niin, että kemiallisten 

reaktioiden määrä väheni ilmassa. Puolassa Tkachenko, Mileikovskyi & Ujma (2019) 

selvittivät viherkaton vaikutusta hiilidioksidipäästöihin liikennöidyllä kaupunkialueella. 

Viherkaton vaikutusta verrattiin kattoon, jossa ei ollut kasvillisuutta. Viherkaton alueella 

ilman hiilidioksidipitoisuudet olivat 410-415 ppm, joka vastaa ulkoilman normaalia 

tasoa. Kasvittoman katon alueella hiilidioksidipitoisuudet olivat 452 ppm eli se ylitti 

hieman ulkoilman pitoisuuden ylärajan.  

Suurissa kaupungeissa ilman lämpötila nousee suuremmaksi kuin maaseudulla tai 

ympäröivillä alueilla. Tätä ilmiötä kutsutaan lämpösaarekeilmiöksi. Syynä korkeampaan 

lämpötilaan voi olla esimerkiksi liikenteen aiheuttama hukkalämpö tai rakennusten 

tummat värit. Tummat pinnat absorboivat eli imevät kaiken auringon säteilyn itseensä, 

jolloin pinnan lämpötila nousee suuremmaksi kuin, mitä ympäröivän ilman lämpötila on. 

Kasvillisuus sen sijaan ohjaa auringon säteilyä esimerkiksi luovuttamalla sen höyrynä 
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takaisin ilmakehään, jolloin kattopinnan lämpötila ei eroa ympäröivästä lämpötilasta. 

Viherkattoalan lisäämisen vaikutusta lämpötiloihin on tutkittu niin Chicagossa kuin New 

Yorkissa. Chicagossa lämpötilaa saatiin laskettua viherkaton ansiosta 0,6-8,3 astetta 

olosuhteista riippuen, kun viherkattojen osuus oli 100 %. New Yorkissa lämpötilaeroa 

saatiin laskettua 0,8 astetta, kun viherkattojen osuus oli 50 %. (Sharma ym., 2016; 

Bianchini & Hewage, 2011)  

Lundholmin (2015) tulosten perusteella viherkaton toiminta on ekosysteemin 

monimuotoisuuden kannalta parhaimmillaan, kun sen kasvilajisto on monipuolinen. 

Silloin kasviyhteisö on monitoiminnallinen ja se pitää biomassan koko kasvukauden ajan 

vakaampana. Ekstensiiviset viherkatot nähdään hyvänä ympäristönä pieneliöille 

(esimerkiksi linnuille ja hyönteisille), sillä ne ovat luoksepääsemättömiä ympäristöjä 

(Getter & Rowe, 2006). Lajit, jotka voivat hyödyntää kattoja laajempana elinympäristönä, 

hyötyvät viherkatoista eniten (Laurila ym., 2014). Yhdysvalloissa tehty tutkimus 

(McKinney ym., 2019) osoittaa, että monimuotoisuudelle tärkeitä tekijöitä ovat yleensä 

elinympäristön koko ja laatu, jotka voivat vaihdella suuresti kasvillisuuden hallinnan 

käytäntöjen mukaan. Esimerkiksi suuret ja hyvin hoidetut viherkatot luovat tutkimuksen 

mukaan elinympäristöjä, jotka tukevat maltillista maaetanayhteisöä.  

Tutkijat ovat havainneet, että viherkatot mahdollistavat alkuperäisten kasvi- ja eläinlajien 

palautumisen alueelle. Tätä havainnollistaa tehdyt tutkimukset Sveitsissä, jossa on 

mitattu 17 eri viherkaton vaikutuksia biodiversiteettiin. Tuloksissa nousivat esille 

kovakuoriaiset ja erilaiset hämähäkkilajit. Kovakuoriaisia tunnistettiin yhteensä 254 

kappaletta ja eri hämähäkkilajeja 78 kappaletta. Tunnistetuista kovakuoriaista 11 % ja 

tunnistetuista hämähäkeistä 18% olivat uhanalaisia tai harvinaisia. Lisäksi 90-vuotiaista 

viherkatoista oli löytynyt yhdeksän eri orkidealajia ja elämisen jäljet katolla osoittivat, 

että useat linnut olivat käyttäneet sitä elinympäristönään. (Getter & Rowe, 2006)  

Lisääntyneiden sateiden, valumien ja tulvien vuoksi suuria määriä ravinteita ja muita 

epäpuhtauksia voi huuhtoutua maasta vesiekosysteemiin (Berndtsson, 2010). Viherkatto 

vähentää valumahuippuja pidättämällä vettä. Kattojen vaikutus veden laatuun voi olla 

joko positiivinen tai negatiivinen. Viherkatot pystyvät neutralisoimaan happaman sateen 

valumia (Wang, Tian & Zhao, 2017) ja vähentämään raskasmetallien sekä typen määrää 

kaupunkien valumissa (Berndtsson, 2010). Wang, Tian and Zhao (2017) saivat nostettua 

sadeveden pH:n 5,6:sta 6,5-7,6:een viherkaton avulla. Negatiivisena vaikutuksena on 
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havaittu liuenneet korkeat pitoisuudet ravintosaasteista, erityisesti fosforista (Li & 

Badcock, 2014). Kuoppämäen ja Lehvävirran tutkimus (2016) osoitti, että, 

ravintoaineiden huuhtoutuminen nähdään ongelmana etenkin vasta perustetuissa 

katoissa, joiden kasvualustaan on lisätty lannoitteita tiheän kasvillisuuden 

aikaansaamiseksi. Ravinteiden huuhtoutumista on havaittu myös vanhempien kattojen 

valumista, jos on käytetty lannoitteita tai jos katolla on sairaita kasveja. Laurilan ym. 

(2014) mukaan lannoitteiden lisäämistä halutaan vähentää, jotta viherkatot voitaisiin pitää 

luonnonmukaisina eli ne pystyisivät ylläpitämään itseään ilman lannoitteita. 

Vaihtoehtona nähdään myös lannoiteveden uudelleenkäyttö istutusten kasteluun.  

Veden laatuun vaikuttavat vuodenaika, kasvillisuustyyppi, kasvualustan paksuus, 

käytetyt materiaalit, saasteiden lähteet, tuulen suunta, katon sijainti, huolto sekä 

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

Helsingin yliopiston Lahden tutkimusyksikössä on tutkittu veden laadun parantamista 

biohiilen avulla. Ravinnepitoisuuksia mitattiin viherkaton suodattamasta vedestä, 

referenssikatolta valuvasta vedestä ja sadevedestä. Merkittävimpiä päästöjä olivat typpi 

ja fosfori. Viherkatolta mitatusta valumavedessä ravinnepitoisuudet olivat suurempia 

kuin sadevedessä. Pitoisuudet olivat kuitenkin pienempiä kuin referenssikatolla, sillä 

kasvualusta toimi suodattimena. Lisäksi tuloksissa tuli esille, että pitoisuudet vaihtelivat 

vuodenaikojen mukaan. Kesällä pitoisuudet olivat korkeampia kuin syksyllä. Asennettu 

biohiili vähensi kokonaissaastemäärää valumassa. Tutkimuksessa käytettiin 

pintabiohiiltä ja haudattua biohiiltä. Pintabiohiili alensi pitoisuuksia noin 10 prosenttia ja 

haudattu biohiili jopa 25-35 prosenttia. Haudattu biohiili laski erityisesti typen määrää 

kesäaikaan (45 prosenttia). (Kuoppämäki & Lehvävirta, 2016; Kuoppämäki ym., 2016) 

Suomen vaihtelevat sääolosuhteet nostavat esille kasvillisuuden merkityksen 

pitoisuuksien vähentämisessä. Kuoppamäki ja Lehvävirta (2016) tutkivat 

ketokasvillisuuden ja maksaruohon eroa pitoisuuksissa. Erot näkyivät eniten syksyllä, 

jolloin ketokasvien typpipitoisuus oli 110 mg m-2kk-1 ja maksaruohon 70 mg m-2kk-1. 

Ketokasvien korkeampi pitoisuus johtui sääolosuhteista, sillä Suomen olosuhteissa niillä 

on huonompi selviytymismahdollisuus. Koska Suomessa talvi on yksi vallitsevista 

vuodenajoista, niin tutkimusryhmä tutki lumen vaikutuksia saastepitoisuuksiin. Tulokset 

osoittivat, että marraskuun aikana valunta sisälsi vähemmän saasteita kuin kasvien 

kasvukauden aikana. Pitoisuuseroja ei ollut pysyvän lumen aikana, mutta keväällä 

sulavan lumen aikaan saatiin pitoisuushuippu.  
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Viherkaton elinkaaresta löytyy tuotteita ja prosesseja, joilla on ympäristövaikutuksia. 

Elinkaarianalyysin avulla on selvitetty katon aiheuttamia positiivisia ja negatiivisia 

ympäristövaikutuksia (Bianchini & Hewage, 2011; Chenani, Lehvävirta & Häkkinen, 

2015; Veuro, Lehvävirta & Mesimäki, 2012). Pitkän aikavälin ympäristöhyötyjen 

saavuttamiseksi kunkin kerroksen valinta ilmasto-olosuhteiden ja sijainnin mukaan on 

erittäin tärkeää, sillä jokainen komponentti on tärkeä ja ne tulisi valita optimaalisten 

tulosten saavuttamiseksi (Shafique, Kim & Rafiq, 2018).  

Bianchini ja Hewage (2011) tutkivat Kanadassa, mitä raaka-aineita viherkatossa on ja 

kuinka paljon energiaa käytetään niiden valmistamiseen. Eri materiaalien päästöjen 

perusteella voitiin todeta, mikä materiaali oli ympäristön kannalta kannattava. Muovi on 

yleisin raaka-aine, mitä katon eri kerroksista löytyy. Sitä on käytetty esimerkiksi 

salaojituskerroksessa. Muovin valmistaminen aiheuttaa haitallisia päästöjä ilmakehään. 

Päästöjä saataisiin pienennettyä muovin kierrätyksellä, sillä kierrätetty muovi vähensi 

päästöjä neljä kertaa enemmän kuin uudelleen tehty raaka-aine. Myös Suomessa tehdyssä 

tutkimuksessa (Chenani, Lehvävirta & Häkkinen, 2015) on selvitetty eri kerrosten 

mahdollisia ympäristövaikutuksia. Tulokset osoittivat, että vedenpidätys-, salaojitus- ja 

alustakerrokset sisälsivät komponentteja, joilla oli suurin negatiivinen ympäristövaikutus. 

Kivivillan ja paisutetun saven sijasta tutkimuksessa käytettiin paikallisia ja kierrätettyjä 

materiaaleja. Niiden avulla saatiin vähennettyä logistiikka- ja energiapäästöjä. 

Energiankulutus on suurta erityisesti kasvualustan valmistamisessa, sillä se valmistetaan 

kovassa lämpötilassa polttamalla eli elinkaariajattelun kannalta tällaisia raaka-aineita 

ovat esimerkiksi teollisuuden sivutuotteena syntyneet tiilimurska ja puunkuorike (Veuro, 

Lehvävirta & Mesimäki, 2012). 

Elinkaaressa materiaalin ja sen valmistuksen jälkeen on viherkaton asennus. Asennus on 

monivaiheista sen monikerroksisen rakenteen vuoksi. Veuron, Lehvävirran ja Mesimäen 

mukaan (2012) ympäristöä kuormittavia vaiheita on esimerkiksi hitsaus, jota tarvitaan 

vedeneristyskerroksen asentamiseen. Tälle nähdään vaihtoehtona ¨kylmä¨ asennus eli ei 

käytettäisi asennuksessa hitsausta ollenkaan, jolloin energiankulutus minimoitaisiin. 

Asennuksen jälkeen on katon käyttövaihe, jolloin huolto on tärkeää. Hyvin huollettu katto 

pitää huolen rakenteiden toimivuudesta, jolloin se toimii hulevesien ja muiden 

ympäristötekijöiden kannalta edullisesti. Elinkaari loppuu käyttövaiheen jälkeen. 

Bianchinin ja Hewagen (2011) tutkimuksessa huomattiin, että valtaosa materiaaleista 

pystytään kierrättämään tai uusiokäyttämään. Muovi on ainoa raaka-aine, joka joudutaan 
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loppusijoittamaan jätteenpolttolaitokselle. Portugalissa tehdyssä tutkimuksessa (Manso 

ym., 2018) huomattiin että, viherjärjestelmät ovat yksi pienimmistä ympäristörasitteista 

verrattuna muihin rakennusjärjestelmiin. Sillä vähentämällä materiaalien 

kovettamisprosessia, mahdollistaisi se 74 % vähenemisen katon päästöissä.  

2.5 Hulevesien hallinta  

Laurilan ym. (2014) perusteella hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, jotka kertyvät 

rakennusten katoille tai maan pinnalle. Valumahuippujen aika on erityisesti kesällä 

rankkasateilla tai keväällä lumen sulaessa. Lisäksi syksyiset sadekaudet ja 

ilmastonmuutoksesta johtuva sateinen talvi lisäävät hulevesien määrää Suomessa. 

Hulevesien hallinnassa tärkeintä on hallita valumahuippuja, jotta voidaan ehkäistä tulvia 

ja pienvesien kuormitusta (Suomen kuntaliitto, 2012). Laurilan ym. (2014) mukaan 

kaupungistuminen ja kaupunkialueiden tiivisti rakennetut alueet vaikeuttavat hulevesien 

hallintaa. Vesien hallinta tapahtuu yleisesti seka- tai erillisviemäröinnin avulla, jolloin 

vesi ohjataan joko puhdistamolle tai suoraan vesistöön. Hulevesiä halutaan hallita 

nykykäytänteen mukaan jo niiden synnyin paikoilla ja esimerkiksi vihreä infrastruktuuri 

ja varastointialtaat mahdollistavat tämän.  

Shafique, Kim ja Rafiq (2018) näkevät viherkatot yhtenä ratkaisuna hulevesien 

hallintaan, sillä niiden kasvillisuudella ja kasvualustakerroksella on kyky varastoida 

suuria määriä vettä. Veden varastointikykyyn vaikuttaa kasvualustan paksuus ja 

kasvilajin valinta. Lisäksi sitä säännöstelee myös viherkaton jyrkkyys. Veden varastointi 

kasvualustakerrokseen mahdollistaa valuntahuippujen pienentymisen, sillä valunta-aika 

viivästyy ja kokonaisvalunnan määrä vähenee osan vedestä imeytyessä kattoon.  

Kokonaisvalunnan määrän vaikuttaa Laurilan ym.  (2014) havaintojen perusteella myös 

veden haihdunta, jota tapahtuu varsinkin kesäsateiden jälkeen. Kasvualustakerros 

mahdollistaa myös valuvan veden suodattumisen, sillä sadevedet sisältävät erilaisia 

epäpuhtauksia. Kasvualustakerros sisältää itse kasvilajien tarvitsemia ravinteita, jotka 

saattavat lisätä uutta vesistökuormitusta.  

Suomessa tehdyssä tutkimuksessa on selvitetty, onko kasvualustoilla merkitystä 

sadeveden määrään ja laatuun. Tehokkuuden selvittämiseksi on kehitelty 

biohiilikasvualusta. Kiinteä biohiili on tuotettu termokemiallisella konversiolla. Biohiilen 

ominaisuuksia ovat esimerkiksi kasvualustan tilavuuden nostaminen ilman lisäpainoa. 
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Tätä biohiilialustaa verrattiin alustoihin, joissa ei ollut käytetty biohiiltä. Tulokset 

osoittivat, että tavallisen viherkaton veden pidätyskyky oli kesäaikaan noin 20-70 

prosenttia. Biohiili lisäsi eri menetelmin noin 5-10 prosenttia veden pidätyskykyä. Esille 

nousi myös vuodenaikojen tärkeys, sillä syksyllä vedenpidätyskyky laski noin 20 

prosenttia. Tähän vaikuttaa kesän lämpimät ja aurinkoiset sääolosuhteet, jotka 

mahdollistavat kasvualustan kuivumisen sadejaksojen välissä. Viherkaton 

vedenpidätyskyky hidasti valuntahuippuja.  (Kuoppamäki ym., 2016) 

Mickovski ym. (2013) vertasi kolmea erilaista kasvillisuutta tutkiakseen pintavalunnan 

suorituskykyä erilaisilla sadekeleillä. Pintavalunnan hidastuminen oli huomattavasti 

pidempi ruohokasvien alustoista kuin maksaruohon alustasta. Lisäksi huomattiin, että 

sädemäärän kestolla oli suuri vaikutus pintavalunnan vähenemiseen. Tutkimuksessa 

sateen kesto oli jaettu kolmeen: 15 minuuttiin, 30 minuuttiin ja 60 minuuttiin. Puolen 

tunnin sade aiheutti noin 37,5 millilitran pintavalunnan, kun taas tunnin sade vain 20 

millilitran valunnan. Viemäreiden keskimääräinen veden virtauksen hidastusaika oli 

pitkienruoho- ja maksaruohonäytteiden ansiosta 9 minuuttia. Lyhyillä ruohoilla 

virtauksen hidastusaika oli 4 minuuttia. Keskimääräinen pintavalunnan hidastuminen oli 

pitkillä ruohoilla 16 minuuttia sekä lyhyillä ruohoilla ja maksaruoholla keskimäärin 8,5 

minuuttia.  

Eri tutkimukset ovat raportoineet tuloksia viherkaton vedenpidätyskyvystä eri puolella 

maailmaa. Taulukkoon 2 on koottu muutamia tuloksia, joita voi vertailla Suomen ilmasto-

olosuhteiden kanssa, sillä ilmastolla on erilaisia vaikutuksia niin kasvillisuuteen kuin 

kasvualustaan. Taulukosta 2 näemme, että vedenpidätyskyvyn prosenttiluku vaihtelee 30-

85 prosentin välillä, vaikka mittausajankohdat ovat kaikilla ajoittuneet kevät-, kesä-, ja 

syyskaudelle. Monella tekijällä, kuten kasvualustan tyypillä ja syvyydellä (Kuoppamäki 

ym., 2016; Deska ym., 2020), viherkaton iällä, kasvillisuudella (Talebi ym., 2019) ja 

sateen kestolla (Mickovski ym., 2013) on suuri rooli pidätyskyvyn määrittämisessä. 

Lisäksi annetuilla viherkatoilla on tutkimuskohtaiset katto-ominaisuudet (testikatto 

laatikossa tai laboratoriossa) ja erilaiset sademäärät, vaikka ilmastotyypit olisivat lähellä 

toisiaan. Kaikki tarkastellut tutkimukset osoittavat, että viherkatoilla on vaikutusta 

sadeveden pintavalunnan vähentämiseen.  
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Taulukko 2. Viherkattojen vedenpidätysarvoja eri tutkimuksissa.  

Sijainti Viherkattotyyppi Mittausajankohta Vedenpidätyskyky 
% (keskiarvo) 

Czestochowa, 
Puola 

(Deska ym., 2020) 

Ekstensiivinen 
viherkatto 

Maalis-Kesäkuu 29.50 - 85.15 % 

Calgary, Canada 
(Talebi ym., 2019) 

Ekstensiivinen 
viherkatto 

Maalis-Marraskuu 37.00 - 53.00 % 

Regina, Canada 
(Talebi ym., 2019) 

Ekstensiivinen 
viherkatto 

Maalis-Marraskuu 47.00 - 61.00 % 

Lahti, Suomi 
(Kuoppamäki ym., 

2016) 

Ekstensiivinen ja 
intensiivinen 
viherkatto 

Touko-Marraskuu 20.00 - 70.00 % 

 

2.6 Kustannus-hyötyanalyysi 

Katto on pieni osa rakennushankkeen kokonaisuutta. Suurissa rakennushankkeissa 

jokainen vaihe kilpailutetaan erikseen. Silloin tulee ymmärtää, mistä kustannukset 

muodostuvat. Kustannukset pohjautuvat hankkeen laajuuteen, aikatauluun ja laatuun.  

Tutkimuksissa arvioidaan usein viherkaton nettonykyarvoa sen pinta-alayksikköä 

kohden. Nettokykyarvossa otetaan huomioon sosiaaliset ja yksityiset kustannukset, joita 

viherkatto tuottaa koko elinkaarensa aikana (Bianchini & Hewage, 2012; Nurmi ym., 

2013; Feng & Hewage, 2017). Lisäksi Bianchini ja Hewage (2012) ovat analysoineet 

viherkaton todennäköistä takaisinmaksuaikaa eli kuinka kauan menee alkuperäisen 

sijoituksen palautumiseen. Tässä tapauksessa alkuperäinen sijoitus sisältää 

rakennuskustannukset ja muut elinkaaren aikana syntyvät kustannukset. Tuotto syntyy 

kaikista elinkaaren aikana syntyvistä eduista. Tuotto lasketaan silloin niin, että 
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syntyneistä eduista vähennetään syntyneet kustannukset. Nettonykyarvo kuvaa hyödyt ja 

kustannukset yhteiseksi valuutaksi vertailukelpoisena nykyhetken arvona diskonttauksen 

avulla. Gollierin (2009) mukaan haasteellisuutta tuo se, että hyödyt kertyvät 

tulevaisuudessa ja rakennuskustannukset on katettava välittömästi. 

Kustannushyötyanalyysin kannalta on siis tärkeää valita sopiva diskonttauskorko. Suurin 

osa kohdassa 2.4 läpikäydyistä ympäristö- ja elinkaarivaikutuksista kuuluu sosiaalisten 

kustannusten ja etujen alle, kun taas suurin osa konkreettisista kustannuksista 

(esimerkiksi materiaalikustannukset) kuuluvat yksityisiin kustannuksiin ja etuihin 

(Nurmi ym., 2013). Sosiaaliset kustannukset ja hyödyt ovat kuluja ja etuja, joilla ei 

välttämättä ole laskennallista lukuarvoa tai niiden arvo nähdään vasta tuotteen elinkaaren 

aikana (James & Predo, 2015).  

Taulukossa 3 on listattu eri tutkimusten huomioimia yksityisiä ja sosiaalisia kustannuksia 

ja etuja. Suurin ero on TRC:n ja muiden välillä, joka on keskittynyt viherkattojen 

ympäristöhyötyjen tuomiin etuihin. Bianchini ja Hewage (2012) ovat taulukon 3 mukaan 

ainoita, jotka huomioivat kiinteistön arvon merkityksen kustannushyötyanalyysissään. 

Tämä saattaa johtua siitä, että viherkattoa verrataan puistojen tuomaan lisäarvoon, jolloin 

suoraa kiinteistönarvon nousua viherkaton takia ei tiedetä. He ovat kuitenkin analysoineet 

sen, että kiinteistön arvo saattaa nousta keskimäärin noin 7 prosenttia. Infrastruktuurin 

parannusten väheneminen tarkoittaa esimerkiksi suurempien hulevesiputkien 

rakentamista maan alle. Tämä ilmenee yleensä hulevesien hallinnan yhteydessä, joten 

kaikki tutkimukset eivät ole nostaneet sitä omaksi aihealueeksi. Virkistystilojen 

tarjoaminen luokitellaan yhdeksi esteettisyyden tuomista hyödyistä, jolloin sen arvo on 

huomioitu muissa tutkimuksissa esteettisyyden alla. Kanadassa Feng ja Hewage (2017) 

ovat tutkineet LEED- sertifiointia. Kanadassa rakennus voi saada LEED-sertifiointi 

tunnuksen eli kiinteistö pyrkii vähentämään rakentamisen ja käytön aikaista 

ympäristökuormitusta. LEED-ohjelman mukaan rakennus saa viherkaton avulla yhden 

pisteen sadevesien hallinnasta ja yhden pisteen lämpösaarekevaikutuksen 

vähentämisestä. LEED- sertifiointitunnus on kansainvälinen ja sitä käytetään myös 

Oulussa (Oulun seudun ympäristötoimi, 2017). 

Taulukko 3. Eri tutkimusten nostamat viherkaton yksityiset ja sosiaaliset kustannukset ja 

hyödyt 
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Yksityiset ja sosiaaliset 
kustannukset  

Bianchini & 
Hewage, 
2012 

Nurmi ym., 
2013; 

Nurmi ym., 
2016 

TRC, 2007 Feng & 
Hewage, 
2017 

Rakennuskustannukset X X   X  

Kiinteistön arvon nousu X    

Hulevesien hallinta X X  X  X  

 

Energiatarve 

X X  X  X  

Pitkäikäisyys X X   X  

Käyttö- ja 
huoltokustannukset 

X X   X  

Äänen vaimennus  X   X  

Ilmanlaatu X X  X  X  

Infrastruktuurin 
parannusten 
väheneminen 

X (X)   

Tulvariskin 
vähentyminen 

X X    

Luonnon 
monimuotoisuus 

X X  X  X  

Esteettisyys X X   X  

Virkistystilojen 
tarjoaminen 

X    

Lämpösaarekeilmiön 

vähentyminen 

X X  X  X  

Kaatopaikkakustannukset X   X  

LEED sertifiointibonus    X  
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Viherkaton rakennuskustannukset riippuvat niin työvoimasta kuin 

materiaalikustannuksista (Bianchini & Hewage, 2012). Kustannuksiin vaikuttavat 

merkittävästi katon pinta-ala ja kattotyypin monimutkaisuus. Intensiivinen viherkatto on 

rakenteeltaan monimutkaisempi systeemi kuin ekstensiivinen katto, jolloin sen 

rakentaminen on kalliimpaa (Nurmi ym., 2013). Eri maiden rakennuskustannukset 

vaihtelevat laajasti, sillä Kanadassa kustannukset ovat keskimäärin 118 €/m2- 491 €/m2 

ja Suomessa 62 €/m2 (Bianchini & Hewage, 2012; Nurmi ym., 2013). Viherkaton pitkä 

käyttöikä merkitsee sitä, että tavallisten kattojen kattomateriaalit voidaan joutua 

vaihtamaan ainakin kerran sen käyttöiän aikana (Bianchini & Hewage, 2012; TRC, 2007).  

Tämä tasoittaa korkeampia materiaalikustannuksia. Tutkimuksissa elinkaarena toimii 

viherkaton käyttöikä eli 40 vuotta (Nurmi ym., 2013). Jos halutaan parantaa äänen 

eristävyyttä kasvittoman katon rakennuksessa, niin silloin lisätään ylimääräinen kerros 

kipsilevyä huoneen kattoon (Feng & Hewage, 2016; Nurmi ym., 2013). Käyttöiän jälkeen 

on viherkaton hävittämisen aika. Hävittämiseen on muutamia vaihtoehtoja kuten 

kierrätys, uudelleen käyttö tai vienti kaatopaikalle. Keskimäärin hävittäminen maksaa 

0.064 €/m2, mutta siihen vaikuttavat kaatopaikan tekniikka, sijainti, koko ja käytettävissä 

oleva kapasiteetti (Bianchini & Hewage, 2012; Feng & Hewage, 2017). 

Kaupungistumisen myötä läpäisemättömien pintojen määrä on lisääntynyt. Ne estävät 

sadeveden imeytymisen maahan, jolloin ratkaisuna olisi viemäri-infrastruktuurin 

muuttaminen. Infrastruktuurin muuttaminen kaupunkialueella on vaikeaa ja kallista. 

Lisäksi verkosto tarvitsee korjausta ja mahdollisia laajennuksia ilmastonmuutoksen takia, 

jonka odotetaan lisäävän sademääriä. Hyötylaskelman mukaan viherkatot vähentävät 

kustannuksia 10 prosenttia, jos infrastruktuurista 50 prosenttia on viherkattoja. Hyöty 

laskee 2 prosenttiin, kun infrastruktuurista noin 10 prosenttia on viherkattoja. Sadevesien 

hallinnan hyötyalue on noin 1.9 €/m2-3.4 €/m2, kun viherkattoja käytetään laajasti. 

Hyödyt nousevat keskusta-alueella ja laskevat vähän rakennetuilla alueilla. Sadevesien 

lisäämät tulvariskit on huomioitu tutkimusten kustannuksissa. Tulvariskit vaihtelevat 

alueittain, joten viherkattojen tuoma hyöty on välillä 0 €/m2 ja 0.002 €/m2. Myös 

sadevesimaksuilla nähdään olevan vaikututusta. Sadevesimaksuja peritään verojen avulla 

kunnittain. Joissain kunnissa (esimerkiksi Vaasassa ja Oulussa) maksua on mahdollista 

alentaa erilaisten sadevesiratkaisujen, kuten viherkattojen avulla. Esimerkiksi Vaasassa 

maksualue vaihtelee 0-1230 euron välillä per vuosi ja Portlandissa sadevesimaksuista saa 

35 prosentin alennuksen. (Bianchini & Hewage, 2012; Nurmi ym., 2013)  
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Viherkatot toimivat eristyskerroksena niiden monikerroksisen rakenteen ansiosta. 

Energiansäästöjä on vaikea arvioida, koska ne eivät yleensä ole samoja eri rakennusten, 

ilmastojen ja kattotyyppien välillä (Nurmi ym., 2013). Bianchinin ja Hewagen (2012) 

mukaan viherkatto vähentää keskimäärin energiankulutusta 23 prosenttia kylmän sään 

aikana ja lämpimän noin 16 prosenttia. Viherkaton arvioitu energiansäästö lämpimän 

ajanjakson aikana on noin 1.8 kWh/m2 - 6.8 kWh/m2. Näin ollen vuosittaisen 

taloudellisen hyödyn on arvioitu olevan lämmityksen aikana 0.2 €/m2 ja viilennyksen 

aikana 0.16 €/m2 - 0.62 €/m2. Uudet rakennukset on eristetty niin hyvin, että viherkatoilla 

on vain pieni vaikutus energiankulutukseen. Verrattaessa viherkattoa vanhempiin 

rakennuksiin voidaan todeta, että katon lisääminen johtaa korkeampiin hyötyihin (Nurmi 

ym., 2013). 

Viherkaton tuomat edut ilmanlaadussa korostuvat erityisesti tiheästi asutuilla alueilla. 

Näin ollen myös kustannushyödyt ovat suurempia, mitä asutumpi alue on (Nurmi ym., 

2013). Kustannusarviossa otetaan huomioon epäpuhtauksien kielteiset vaikutukset 

terveyteen, ympäristöön, infrastruktuuriin ja ilmastonmuutokseen (Feng & Hewage, 

2017). Ilmanlaadun kokonaishyöty vaihtelee 4.8 €/m2 ja 6.9 €/m2 välillä (Nurmi ym., 

2013). Lisäksi Niemen ym. (2013) perusteella lisääntynyttä luonnon monimuotoisuutta 

on vaikea arvioida, sillä biologisen monimuotoisuuden arvoa voidaan pitää äärettömänä. 

Vaikka kokonaisuutta ei pystyttäisi arvioimaan, tutkimuksissa on keskitytty esimerkiksi 

tiettyyn lajiryhmään. Yleensä on tutkittu erilaisia harvinaisia eläimiä tai kasveja. Jos 

kaupunkiympäristöön asennetaan vain yksi tai muutama viherkatto, niin 

monimuotoisuuden luoma hyötyarvo olisi hyvin pieni tai jopa olematon (Feng & Hewage, 

2017). Siksi hyötyarvoväliksi saadaan, että se vaihtelee 0 €/m2 ja 9.28 €/m2 välillä 

(Bianchini & Hewage, 2012). Myös viherkaton vähentämällä lämpösaarekeilmiöllä on 

vain pieni vaikutus kustannushyötyyn. Lämpötilavaihtelu laskee keskimäärin noin asteen 

ja suurin vaikutus, sillä on energian käyttöön. Viilentämiseen menee 10-14 prosenttia 

vähemmän energiaa, mutta siitä saatava kustannushyöty on vain 0.0076 €/m2 (Feng & 

Hewage, 2017; Bianchini & Hewage, 2012).   

Esteettisyyttä on vaikea arvioida rahallisesti, joten se jätetään yleensä 

kustannushyötyanalyysien ulkopuolelle. Siihen liittyvät myös epävarmuus pätevistä 

menetelmistä. Viherkaton tapauksessa esteettisyydellä haetaan korkeampaa laatua tai 

kauniimpaa näkymää. Tällöin esteettisyyttä voidaan mitata yksilöiden halukkuudella 

maksaa ylimääräistä annetuista hyödyistä. Viherkatoista saatava kustannushyöty olisi 
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tässä tapauksessa noin 2-8 prosenttia riippuen, onko kyseessä intensiivinen vai 

ekstensiivinen viherkatto. Viherkatto nostaa kiinteistön arvoa noin 2.37 €/m2 - 39.3 €/m2. 

Kymmenlukuisiin hyötyihin päästään vain intensiivisten viherkattojen avulla, jotka 

luovat alueesta enemmän puistomaisia. (Nurmi ym., 2013; Bianchini & Hewage, 2012) 

Vaikka yksityiset edut eivät useimmissa tapauksissa ole riittävän korkeita kattamaan 

asennus- ja materiaalikustannuksia, niin sosiaalinen hyötyanalyysi osoittaa positiivisia 

tuloksia (Nurmi ym., 2016). Tehtyjen nettonykyarvoanalyysien perusteella, minkä 

tahansa viherkaton kattotyypin asentamiseen liittyy vain pieni taloudellinen riski 

(Bianchini & Hewage, 2012). Kustannushyötyä nostaisi laajalti se, että viherkattojen 

toteutusaste nousisi. Lisäksi viherkaton kustannushyötyä nostaa positiivisesti sademäärä 

ja -intensiteetti, ulkolämpötila ja keskusta-alueen läheisyys (Nurmi ym., 2013). 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

3.1 Oulun tapaustutkimus 

Tutkimuskohteena toimii Ritaharjun liiketoiminta-alue Valtatie 4:n lähellä Oulussa. 

Alueelle on suunnitteilla Motonetin päivittäistavarakauppa. Tutkimusalue ei sijaitse 

pohjavesi tai pohjaveden muodostumisalueella (Oulun Kaupunki, 2020). Tutkimustapana 

käytetään tapaustutkimusta, sillä se tarjoaa tässä tapauksessa näkemyksiä, joita ei ole 

saavutettavissa muilla lähestymistavoilla. Rowleyn (2002) mukaan tapaustutkimukset 

perustuvat yleisesti useiden todisteiden lähteisiin (esimerkiksi yksityiskohtaisiin 

havaintoihin tai asiakirjoihin) ja ne vastaavat usein kysymykseen miten ja miksi. 

Tapaustutkimuksen näyttöpohjan rikkaus perustuu suuresti monitahoiseen näkemykseen, 

joka saadaan käyttämällä erilaisia tutkimusmenetelmiä. Nyt tutkimuskysymyksiin 

vastataan tapauskohtaisten tutkimusmenetelmien avulla. Tulokset tuovat esille 

viherkaton toimivuutta verrattuna muihin kattomateriaaleihin. Viherkaton toimivuutta 

tutkitaan kustannuslaskelmien, hulevesiselvitysten, energiahäviöiden, 

kantavuuslaskelmien ja viherkertoimen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, 

minkälainen vaihtoehto viherkatto on osana pohjoista kaupunkirakentamista. Lisäksi 

tavoitteena on selvittää viherkaton vaikutuksia kustannuksiin ja ympäristöön.  

Yksittäistapaustutkimuksen kohde valikoitui haluttujen alkutietojen perusteella. Oulun 

kaupunki halusi valita alueen, jossa hulevesiratkaisuille on tarvetta sekä sellaisen 

kohteen, joka on vasta suunnitteilla. Tämän kohteen tutkimuskysymykset on määritetty 

seuraavaksi: 

1.  Kuinka hyvin viherkatot toimivat pohjoisissa olosuhteissa? 

2. Kestävätkö rakennuksen rakenteiden osat (eli kestääkö ilman lisärakenteita), kun 

rakenteiden kuormat kasvavat viherkaton myötä ja vaikuttaako se katon kustannuksiin?  

3. Kuinka suuri hyöty viherkatoista on hulevesien hallinnassa kylmissä olosuhteissa ja 

miten se vaikuttaa esimerkiksi hulevesien hallinnan kustannuksiin ja 

kokonaiskustannushyötyyn? 
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3.1.1 Kaava-alue ja sen ohjeistukset 

Tarkasteltava kaava-alue on esitetty kuvassa 2. Korttelin numero on 100. Kyseinen 

kaava-alue on merkitty liikerakentamiseen ja sen tontin koko on 18065 m2. KM-1 

tarkoittaa, että alueella saa rakentaa vähittäiskaupan. Roomalainen numero kertoo sallitun 

kerrosluvun, joka on tässä tapauksessa kaksi. Pistekatkoviivalla on määritelty 

rakennusala, jonka sisälle rakennuksen saa sijoittaa. Katkoviivalla on osoitettu 

rakennuksen ohjeellinen sijainti. Kohteen rakennusoikeus on 6000 kerrosalaneliömetriä. 

Autopaikkoja on rakennettava 172 ja polkupyöräpaikkoja 40. Hulevesien johtamiselle ja 

käsittelylle on varattu alue länsireunasta. Alueella viivytetään niitä vesiä, jotka tulevat 

vettä läpäisemättömiltä pinnoilta. Alueen jokaista 100 neliömetrin vettä läpäisemätöntä 

pinta-alaa kohden tulee olla 1 kuutio viivytystilavuutta. (Oulun kaupunki, 2020) 

 

Kuva 2. Liikealueen asemakaavaehdotus (Oulun kaupunki, 2020).  

3.1.2 Maksaruohokatto 

Tämän kohteen katto on kaltevuudeltaan loiva (alle 5 astetta), joten se edellyttää VE80R 

mukaista vedeneristystä. Salaoja- ja vedenvarastointikerros toimivat levyssä olevien 

kuppien avulla. Kupit varastoivat tarvittavan veden ja eri valmistajien tekemien levyjen 

varastointikyky vaihtelee välillä 6-10 l/m2. Valitaan levy, jolla varastointikyky on 10 l/m2. 

Tämän lisäksi maksaruohomatolla on 17 l/m2 vedenvarastointikyky. (Kerabit, 2016) 
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1. Maksaruohomatto 
2. Kasvualusta 
3. Salaoja- ja 
vedenvarastointikerros 

4. Juurisuojakermi + 
2xvedeneristyskermi 

5. Lämmöneristys 
6. Lämmöneristys 
7. Höyrynsulku 
8. Lämmöneristys 
9. Teräspoimulevy 

1. Bitumikermi + 
vedeneristyskermi 

2. Lämmöneristys 
3. Lämmöneristys 
4. Höyrynsulku 
5. Lämmöneristys 
6. Teräspoimulevy 

 

Kuvassa 3 on kohteen maksaruohokaton rakennekuva ja kuvassa 4 vertailtavan 

bitumikaton rakennekuva.  

 

Kuva 3. Maksaruohokaton rakennekuva. 

 

Kuva 4. Bitumikaton rakennekuva. 

3.2 Energiantarve ja lämpökäyttäytyminen 

Lämpöhäviöiden laskeminen perustuu viherkaton laskettuun 𝜆 -arvoon (Wm-1K-1), 

materiaalin paksuuteen sekä sisä- ja ulkolämpötiloihin. 𝜆-arvo tarkoittaa 

lämmönjohtokykyä. Lämmönjohtokyky vaihtelee erilaisten materiaalien välillä. 

Lämpöhäviö saadaan laskettua johtumisen kaavalla 1:  

Q/A= 7𝑖𝑛:7𝑜𝑢𝑡
(?/A)

      (1) 
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Q kuvaa halutun kohteen koko lämpövirtaa ja sen yksikkönä toimii watti (W). A kertoo, 

minkä suuruisen pinta-alan (m2) lämpövirta kulkee. T-kirjain merkitsee lämpötilaa 

asteissa (oC). Tin tarkoittaa rakennuksen sisälämpötilaa ja Tout katon päältä otettua 

ulkolämpötilaa. Katon paksuuden lyhenteenä toimii L ja se ilmoitetaan metreinä (m). 

Johtuminen kuvaa materiaalin kykyä siirtää lämpöä aineesta toiseen. Johtumista vastustaa 

lämmönvastus, jota kuvaa yhtälö R= ?
A
	(m2KW-1). Mitä suurempi kyseinen lämmönvastus 

on, niin sitä paremmin materiaali eristää lämpöhäviöltä. (Collins ym., 2017)  

Lämpöhäviön (q= C
D
	) selvittämisen avulla voimme todeta, miten viherkatto pärjää 

pohjoisissa olosuhteissa. Jotta lämpöhäviö saadaan selvitettyä, tulee tietää jokaisen 

kerroksen/materiaalin lämmönjohtavuus 𝜆 (W/m*K). Taulukkoon 4 ja 5 on kerätty 

kattorakenteiden lämmönjohtavuudet (Ympäristöministeriö, 2002; RIL 255-1-2014). 

Rakennuksen sisälämpötilaksi Tin valittiin 20 oC. Ulkolämpötiloja Tout valittiin kolme 

kappaletta: 28 oC, -10 oC ja -28 oC. Nämä lämpötilat valikoituivat sen takia, jotta voitaisiin 

havainnollistaa Suomessa vallitsevien äärilämpötilojen käyttäytymistä katon rakenteessa. 

Lämpötilan lisäksi laskennassa otetaan huomioon myös jään vaikutus lämpötilan 

jakautumiseen -10 asteessa ja lumen vaikutus -28 asteessa.  

Taulukko 4. Viherkaton eri kerrosten paksuudet ja lämmönjohtavuudet 
(Ympäristöministeriö, 2002; RIL 255-1-2014). 

Kerros/materiaali Paksuus d (mm) Lämmönjohtavuus 𝝀 (W/m*K) 

Lumi 100 0,12 (pehmeä) 

Jää 10 2,5 (-10 oC) 

Kasvualusta (multa) 25 2 

Kasvualusta (Leca-sora) 25 0,15 

Suodatinkangas 0,2 0,22 

Salaojitus ja vedenvarastointi 40 0,40 

Juurisuojakermi 3,9 0,040 (polyesteri) & 0,15 (bitumi) 

Vedeneristyskermi 2*3,5 = 7 0,040 (polyesteri) & 0,15 (bitumi) 

Lämmöneristys 30 0,037 

Lämmöneristys 380 0,039 

Höyryn- ja ilmansulku 2,5 0,15 

Lämmöneristys 30 0,037 

Teräspoimulevy 130 50 
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Taulukko 5. Bitumikaton eri kerrosten paksuudet ja lämmönjohtavuudet 
(Ympäristöministeriö, 2002; RIL 255-1-2014; Leca, 2020). 

Kerros/materiaali Paksuus d (mm) Lämmönjohtavuus 𝝀 (W/m*K) 

Lumi 100 0,12 (pehmeä) 

Jää 10 2,5 (-10 oC) 

Bitumi 4,4 0,15 

Vedeneristyskermi 3,5 0,040 (polyesteri) & 0,15 (bitumi) 

Lämmöneristys 30 0,037 

Lämmöneristys 380 0,039 

Höyryn- ja ilmansulku 2,5 0,15 

Lämmöneristys 30 0,037 

Teräspoimulevy 130 50 

Näiden lisäksi tulee tietää myös sisä- ja ulkopinnan pintavastus. Sisäseinän pintavastus R 

on 0,13 '
FG
H
 ja ulkopinnan 0,04  '

FG
H
 (Ympäristöministeriö, 2002). Kaikkien materiaalien 

lämmönvastukset ja kokonaislämmönvastus lasketaan auki. Lämpötilajakauman 

laskeminen tapahtuu COMSOL Multiphysics simulointiohjelmistolla. Se simuloi 

annettujen lähtötietojen avulla lämpövirtausta katon rakenteessa ja luo mallin eri 

rakennekerrosten lämpötilojen jakautumisesta. Kuvassa 5 on havainnollistettu, mistä 

kohtaa sisälämpötila mitataan. Lämpötila mitataan viimeisen materiaalin pinnasta eli nyt 

se on mitattu teräspoimulevyn pinnasta.  

 

Kuva 5. Sisälämpötilan mittaus teräspoimulevyn pinnasta.  
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Rakennuksen lämmönläpäisykerroin saadaan kaavasta U = I
J
 (W/m2K). 

Rakentamismääräyskokoelman mukaan uusien rakennusten lämmönläpäisykerroin tulee 

olla yläpohjassa vähintään 0,09 W/m2K (Ympäristöministeriö, 2008).  

Lämpöhäviö aiheuttaa rakennuksen lämmitys- ja viilennystarpeen. Katon aiheuttama 

tehontarve saadaan laskettua kaavan 2 avulla (laskut liitteessä 1): 

∅LM##N = 𝐴 ∗ 𝑈 ∗ (𝑇-T − 𝑇NV#) = [𝑊]    (2) 

A on rakennuksen katon pinta-ala m2, U on lämmönläpäisykerroin (W/m2K) ja T kertoo 

lämpötilan asteina. Lämpötila lasketaan sisä- ja ulkolämpötilan avulla. (Teikari & 

Keränen, 1999) 

3.3 Hulevesien hallinta 

Oulun kaupunki on tehnyt asemakaavamuutoksen koskien Ritaharjun aluetta. 

Asemakaavan muutos sisältää alueen hulevesiselvityksen, jonka on laatinut Ramboll Oy.  

Alueen hulevedet johdetaan tällä hetkellä Pohjantien, Pyyntitien ja Jahtimetsäntien 

kohdalla sijaitsevaan hulevesialtaaseen. Sieltä ne on jatkettu Pohjantien ali Herukkaojan 

kautta mereen. Herukkaojan hulevesikapasiteetti on täysi. Tällä hetkellä kohteen 

hulevedet imeytyvät pääasiassa maaperään. Ramboll on antanut ohjeistuksen, että 

hulevesien määrään ja laatuun tulee kiinnittää huomiota. Määrällisesti sen takia, ettei ne 

rasittaisi liikaa hulevesiviemäriä ja laadullisesti, jotta suunnitellun pysäköintialueen 

haitta-aineet eivät kulkeutuisi eteenpäin. Hulevesien määrää saadaan hallittua veden 

viivyttämisellä. Veden laatuun liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua suodattamalla, joka 

on tehokkain käsittelyratkaisu haitta-aineille. Rambollin antaman suosituksen mukaan, 

viivytystilavuus on 1m3/100m2 vettä läpäisemätöntä pintamateriaalia kohden. (Oulun 

kaupunki, 2020)  

Jotta hulevesien määrää saadaan hallittua tarvittava määrä, niin viherkaton tulee 

kantaa/viivyttää tietty vesimäärä. Salaojalevyjen veden varastointikapasiteetti vaihtelee 

valittavan levyn mukaan. Valitaan kohteelle sellainen levy, jonka varastointikyky on 10 

l/m2 ja maksaruohomaton 17 l/m2. Verrataan viherkaton hulevesikykyä suunniteltuun 

viivästysaltaaseen. Asemakaavan (Liite 2) mukaan viivästysallas on noin 150 m3. Kun 
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laskemme molemmille hulevesiratkaisuille mitoitusvirtaaman Q kaavan 3 avulla, niin 

saamme laskettua alueen huleveden määrä V kaavan 4 avulla.  

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴    (3) 

  

𝑉 = (\∗-∗D∗#)
I***

     (4)  

C määrittelee valumakertoimen, joka määräytyy pinnan laadun mukaan. Viivästysaltaan 

tapauksessa myymälän katto saa kertoimeksi 0,90. Asfalttialueen kerroin on 0,80 ja piha-

alueen 0,20. Viherkaton valumakerroin on 0,60. Mitoitussateen keskimääräinen 

intensiteetti i on 0,015 l/(s*m2). A on valuma-alueen pinta-ala. Tässä tapauksessa katon 

pinta-ala on 4884,00 m2, piha-alueen on 833,23 m2 ja asfaltoidun parkkialueen on 

12347,80 m2. Mitoitussateen kestoaikaa kuvaa t, joka on tässä tapauksessa 2-3 vuoden 

toistuvuudella tapahtuva 10 minuutin sadejakso eli t on 600s. (Kuntaliitto, 2012) 

𝑄]--^ä`#a`MbbM`,MbV" = 0,015	 b
`∗'F ∗ (0,20 ∗ 833,23	𝑚j + 0,90 ∗ 4884,00	𝑚j + 0,80 ∗

12347,80	𝑚j) = 	216,61 b
`
	  

𝑄]-&"pLM##N,MbV" = 0,015	 b
`∗'F ∗ (0,20 ∗ 833,23	𝑚j + 0,60 ∗ 4884,00	𝑚j + 0,80 ∗

12347,80	𝑚j) = 194,63	 b
`
  

𝑄]-&"pLM##N = 0,015	 b
`∗'F ∗ (0,60 ∗ 4884,00	𝑚j) = 43,956	 b

`
  

𝑉]--^ä`#a`MbbM`,MbV" =
jIq,qI	rs∗q**`

I***
= 129,97	𝑚t	  

𝑉]-&"pLM##N,MbV" =
Iuv,qt	rs∗q**`

I***
= 116,78	𝑚t  

𝑉]-&"pLM##N =
vt,uwq	rs∗q**`

I***
= 26,37	𝑚t  

Viivästysaltaan tarvitsee viivyttää noin 130 m3 vesimäärä tontin alueelta ja viherkaton 

117 m3 vesimäärä tontin alueelta. Pelkän katon viivytystarve on noin 26 m3. 
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3.4 Kustannus-hyötyanalyysi 

Kustannushyötyanalyysia käytetään kohteen taloudellisen tehokkuuden arvioimiseen. 

Taloudellista tehokkuutta mitataan yleensä erilaisilla vaihtoehdoilla, joiden tulee 

saavuttaa ennalta määritetyt politiikan tai hallinnon tavoitteet. Kustannushyötyanalyysi 

pyrkii keskittymään myös hyvinvoinnin näkökulmaan, mutta se ottaa huomioon vain 

muutamia indikaattoreita esimerkiksi tasa-arvoisuutta ja sosiaalisia suhteita. 

Analyysissä täytyy pitää mielessä, että hyödyllisyyttä ei voida mitata suoraan. 

Taloudellisesti tehokas tulos saavutetaan, kun nettohyödyt maksimoidaan eli 

kokonaishyödyistä miinustetaan kokonaiskustannukset. Analyysissä on tärkeää myös 

huomioida yksilöiden ja yhteisön halukkuus maksaa positiivisesta hyvinvoinnin kasvusta 

tai tappioiden välttämisestä. Sitä säätelee yksilöiden kysyntä haluttua hyödykettä 

kohtaan. Analyysin kustannukset määritellään usein vaihtoehtoisiksi kustannuksiksi eli 

ne kuvaavat huomiotta jääneitä etuja tai hyötyjä. Huomiotta jääneet edut ja hyödyt 

mitataan mahdollisten resurssien mukaan, sillä niitä on yleensä vaikea mitata tai ilmaista 

lukuina tai suureina. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi ympäristölliset hyödyt, joilla 

ei ole mitään tiettyä raha-arvoa. Tällainen lisää vaikeuksia kustannushyötyanalyysin 

arvioinnissa, sillä kaikkia tarvittavia elementtejä ei pystytä huomioimaan analyysissä. 

(James & Predo, 2015)  

Mikäli kustannushyötyanalyysi osoittaa, että projekti on kannattava, niin hanketta 

voidaan suositella toteutettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että projektin tuottaja saa 

hyväksyttävän liikevoiton tapahtumasta. Eli tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää tuoda 

esille, miten kannattavaa viherkatto on rakentaa. Viherkaton rakennuskustannukset ovat 

huomattavasti suuremmat kuin esimerkiksi vastaavan bitumikaton. Tällöin katolla täytyy 

olla muita hyötyjä ja etuja, jotka nostavat sen kannattavuutta suhteessa bitumikattoon.  

Jotta kustannushyötyanalyysi olisi mahdollisimman kattava, tulee siinä huomioida kaikki 

mahdolliset kustannukset ja edut koko elinkaaren aikana. Tälle tutkimukselle on 

kuitenkin asetettu rajat ja aikahorisontti. Tutkimuksen vertailuryhmänä toimivat 

rakennuskustannukset ja mahdolliset hulevesiratkaisujen tuomat edut. Lisäksi 

laskennassa huomioidaan viherkaton mahdolliset energiahyödyt ja katon pitkäikäisyys. 

Rakennuskustannuksia selvitettiin tarjouspyynnön avulla (Liite 3), sillä yleisesti 

rakennushankkeiden hankinnat kilpailutetaan eri toimijoiden kesken. Jotta hankkeen 
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kannattavuutta voidaan arvioida, tulee laskea kustannusten ja etujen avulla hankkeen 

nettonykyarvo (kaava 5).  

Nettonykyarvon (NPV) laskukaava:  

NPV = −𝐶* + ∑
\y

(Iz-)y
T
#     (5) 

𝐶* osoittaa investoinnin hinnan ja 𝐶# vuotuisen nettotuoton. Pitoaika ilmaistaan t:n avulla 

ja laskentakorko i:n avulla (Olafsson, 2003). Jotta projekti olisi kannattava, niin NPV:n 

tulisi olla suurempi kuin nolla (Bianchini & Hewage, 2012).  

Tämän hankkeen investoinnin hinta on viherkaton rakennuskustannukset ja vuotuisia 

nettotuottoja ovat mahdolliset hyödyt. Pitoaika määräytyy viherkaton elinkaaresta, joka 

on luvun 2. Viherkattojen merkitys rakentamisessa tutkimusten mukaan 40 vuotta. Kun 

lasketaan käyttöiän hyötyä suhteessa bitumikattoon, tulee pitoajaksi määritellä 20 vuotta. 

Nyt kustannuksellinen hyöty syntyy vain 20 vuoden ajalta. Laskentakoron määrittäminen 

on vaikeaa, kun kyseessä olevat hyödyt ovat tulevaisuudessa tapahtuvia. Gollierin ja 

Weitzmanin (2010) mukaan tulevaisuudessa tapahtuvat hyödyt tulisi diskontata 

mahdollisimman alhaisella korolla. Näin ollen hankkeen laskentakoroksi määritellään 3 

%.   

3.5 Rakenteiden kantavuus 

Halli kuuluu seuraamusluokkaan CC2, joka tarkoittaa keskisuuria seuraamuksia. 

Seuraamuksia ovat esimerkiksi mahdolliset taloudelliset vahingot ja ihmishengen 

menetykset. Seuraamusluokan perusteella kuormakerroin KFI on 1,0 (Taulukko 6). 

Kaikille mitoitus- ja kuormitustapauksille tehdään käyttö- ja murtorajatilamitoitus. 

Rajatilamitoituksessa tarkastellaan, ylittyykö rakenteelle asetetut vaatimukset. 

Käyttörajatilassa vaatimuksia ovat rakennuksen käyttöön liittyvät seikat eli rakenteen 

vauriot, siirtymät tai värähtelyt, jotka vaikuttavat rakennukset ulkonäköön tai 

rakenneosien toimintaan normaalikäytössä. Murtorajatilamitoituksessa tarkastelun 

kohteena on rakenteiden varmuus ja ihmisten turvallisuus. Näihin vaikuttavat esimerkiksi 

rakenteiden vaurioituminen, murtuminen tai tasapainon menetys.  
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3.5.1 Kuormat ja kuormitusyhdistelmät 

Rakenteessa huomioidaan pysyvät kuormat ja muuttuvat kuormat. Pysyvät kuormat 𝐺L,| 

sisältävät rakenteiden oman painon (Taulukko 7). Muuttuvat kuormat 𝑄L,I ja 𝑄L,| 

sisältävät mahdolliset hyöty-, tuuli- ja lumikuormat. Ψ*,- on muuttuvan kuorman 

yhdistelykerroin (Taulukko 8).  Kaavojen 6 ja 7 avulla saadaan laskettua mahdolliset 

kuormitusyhdistelmät viherkaton rakenteelle. Tässä kohteessa viherkatto on 

muuttumaton epäedullinen kuorma ja jokainen neliö painaa yhtä paljon. Katon sisältämä 

vesi on muuttumaton kuorma, kun taas lumi lasketaan muuttuviin kuormiin. 

Lumikuorman laskennassa huomioidaan epäsymmetrinen kuormitus eli katon toisella 

puolella voi olla lunta ja toisella ei. Veden kuormitus on rajattu niin, että epäsymmetristä 

kuormitusta ei huomioida.  

1,15 ∗ 𝐾~� ∗ ∑ 𝐺L,||ÄI + 1,5 ∗ 𝐾~� ∗ 𝑄L,I + 1,5 ∗ ∑ Ψ*,--ÄI ∗ 𝑄L,|  (6) 

1,35 ∗ 𝐾~� ∗ ∑ 𝐺L,||ÄI     (7) 

Taulukko 6. Kuormakertoimen määritys seuraamusluokan perusteella (RIL 201-1-2017, 
osa 1.1 mukaillen) 

Kuormakerroin KFI Seuraamusluokka 

1,1 CC3 

1,0 CC2 

0,9 CC1 
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Taulukko 7. Yläpohjarakenteen omapaino neliökuormana.  

Rakennekerros Neliökuorma (kN/m2) Lähde 

maksaruohomatto 0,15 (kuivana) tai 0,20 (märkänä)  Kerabit, 2020 

kasvualusta 0,15 + 0,417 
Leca, 2020 & Kekkilä, 

2018 

salaoja 0,019 Kerabit, 2020 

juurisuoja 0,044 Kerabit, 2020 

vedeneristys 0,08 Kerabit, 2020 

lämmöneristys 0,0375 Isover, 2020 

lämmöneristys 0,228 Isover, 2020 

höyrynsulku 0,03 Kerabit, 2020 

lämmöneristys 0,0375 Isover, 2020 

teräspoimulevy 0,1899 Rautaruukki, 2020 

yhteensä 1,3829 kN/m2  
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Taulukko 8. Muuttuvan kuorman yhdistelykerroin (RIL 201-1-2017, osa 1.1 mukaillen) 

Kuorma 𝝍𝟎 𝝍𝟏 𝝍𝟐 

Luokka A: asuintilat 0,7 0,5 0,3 

Luokka B: toimistotilat 0,7 0,5 0,3 

Luokka C: 
kokoontumistilat 

0,7 0,7 0,3 

Luokka D: myymälätilat 0,7 0,7 0,6 

Luokka E: varastotilat 1,0 0,9 0,8 

Luokka F: liikennöitävät 
tilat, ajoneuvon paino ≤

30𝑘𝑁 

0,7 0,7 0,6 

Luokka G: 
liikennöitävät tilat, 

30kN ≤ajoneuvon paino 
≤ 60 kN 

0,7 0,5 0,3 

Luokka H: vesikatot 0 0 0 

Sk < 2,75 kN/m2 0,7 0,4 0,2 

Sk > 2,75 kN/m2 0,7 0,5 0,2 

Jääkuorma 0,7 0,3 0 

Tuulikuorma 0,6 0,2 0 

Rakennusten sisäinen 
lämpötila 

0,6 0,5 0 

Pakkomuodonmuutokset 1,0 1,0 1,0 

Tukien painumat 1,0 1,0 1,0 

 

Kohteen tapauksessa lumi tulee ottaa huomioon, sillä katon muodon ja kasvillisuuden 

takia lumi kinostuu katolle. Lumikuorma s saadaan määritettyä kaavan 8 mukaisesti: (RIL 

201-1-2017) 

𝑠 = 	𝜇- ∗ 𝐶" ∗ 𝐶# ∗ 𝑠L    (8) 

  

𝜇- on lumikuorman muotokerroin, 𝐶" on tuulensuojaisuuskerroin, 𝐶# on lämpökerroin ja 

𝑠L on lumikuorman ominaisarvo (kN/m2). Lumikuorman ominaisarvo määritetään 

paikkakunta kohtaisesti ja tässä tapauksessa kohde sijaitsee Oulussa, joten ominaisarvo 

on 2,5 kN/m2. Lämpökertoimen arvo on tavallisesti 1,0. Tuulensuojaisuuskerroin saadaan 
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määritettyä taulukosta 9. Ritaharju on maastotyypiltään tuulista aluetta, joten 

tuulensuojaisuuskertoimen arvoksi saadaan taulukon 9 mukaan 0,8. (RIL 201-1-2017) 

Taulukko 9. Tuulensuojaisuuskerroin (RIL 201-1-2017 mukaillen) 

Maastotyyppi Ce 

Tuulinen 0,8  

Normaali 1,0 

Suojainen 1,2 

 

Katon muotokerroin 𝜇- määritetään viherkaton kaltevuuskulman avulla. Katon kaltevuus 

on tässä tapauksessa alle 30 astetta, joten taulukon 10 mukaan muotokertoimen arvoksi 

saadaan 0,8. Kyseessä on harjakatto, joten kuvan 6 mukaan saadaan laskettua kyseisen 

kohteen lumikuorman aiheuttamat kuormituskaaviot. (RIL 201-1-2017) 

Taulukko 10. Muotokerroin (RIL 201-1-2017, osa 1.3 mukaillen) 

Katon 
kaltevuuskulma 𝛂 

𝟎𝒐 ≤ 𝜶 ≤ 𝟑𝟎𝒐 𝟑𝟎𝒐 ≤ 𝜶 ≤ 𝟔𝟎𝒐 𝜶 ≥ 𝟔𝟎𝒐 

𝛍𝟏, 𝛍𝟐  0,8 0,8(60- α)/30 0,0 

𝛍𝟑  0,8 + 0,8 α/30 1,6 1,6 

 

 

Kuva 6. Kuormituskaaviot. 

Kohteen lumikuorma voidaan nyt määrittää.  

𝑠 = 	𝜇- ∗ 𝐶" ∗ 𝐶# ∗ 𝑠L = 0,8 ∗ 0,8 ∗ 1,0 ∗ 2,5 Lë
'F = 1,6 

Lë
'F  
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Tuulikuormat tulee ottaa huomioon tässä mitoitustilanteessa. Tuulikuormat saavat aikaan 

painetta, joka kohdistuu umpinaisten rakenteiden ulkopintoihin sekä välillisesti myös 

sisäpintoihin niiden ulkopinnan huokoisuuden takia. Tässä tapauksessa tuulikuorma 

lasketaan kiinteäksi muuttuvaksi kuormaksi. Kuorman laskemiseksi tulee valita oikea 

maastoluokka. Maastoluokat on jaettu eurokoodin mukaan viiteen eri luokkaan. Kyseinen 

alue kuuluu maastoluokkaan III, sillä kohde tulee sijaitsemaan esikaupunkialueen lähellä 

eli alueen rakennukset sijaitsevat lähellä toisiaan. Maastoluokan avulla saadaan 

määritettyä puuskanopeuspaineen ominaisarvo qp0(z). Z kuvastaa hallin korkeutta 

maanpinnasta metreinä. Kohteen korkeus z on 8,44 metriä, jolloin taulukon 11 mukaan 

puuskanopeuspaine qp0(8,44) = 0,45 kN/m2. (RIL 201-1-2017) 

Taulukko 11. Puuskanopeuspaine maastoluokan ja rakennuksen korkeuden mukaan (RIL 
201-1-2017, osa 1.4 mukaillen). 

Korkeus Maastoluokka 

Z(m) 0 I II  III IV 

0 0,66 0,42 0,39 0,35 0,32 

1 0,66 0,42 0,39 0,35 0,32 

2 0,78 0,52 0,39 0,35 0,32 

5 0,96 0,65 0,53 0,35 0,32 

8 1,05 0,73 0,61 0,43 0,32 

10 1,09 0,76 0,65 0,47 0,32 

15 1,18 0,83 0,72 0,55 0,40 

20 1,24 0,88 0,77 0,60 0,45 

25 1,29 0,92 0,82 0,65 0,50 

30 1,33 0,95 0,85 0,68 0,54 

35 1,37 0,98 0,88 0,72 0,57 

40 1,40 1,01 0,91 0,74 0,60 

 

Tuulikuormissa otetaan huomioon niin sisäiset kuin ulkopuoliset tuulenpaineet. Tuulen 

vaikutuksia tarkastellaan tässä tapauksessa kahdella tavalla. Ensiksi selvitetään 

kokonaistuulivoima (kaava 9) ja sen jälkeen tarkastellaan rakennuksen eri osiin 

kohdistuvia painerasituksia. Kokonaistuulivoiman Fw (kN) laskemiseen käytetään 

voimakerrointa cf. Tämä kohde lasketaan mataliin rakennuksiin, sillä sen korkeus on 

pienempi kuin sen leveys (8,44 m < 22 m).  
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𝐹ì = 𝑐`𝑐2 ∗ 𝑐ï ∗ 𝑞ó ∗ 𝐴p"ï    (9) 

cscd on rakennekerroin, jonka avulla otetaan huomioon rakennuksen mittasuhteisiin ja 

alimpaan ominaistaajuuteen vaikuttavat seuraukset. Sille voidaan käyttää kerrointa 1,0, 

koska rakennuksen korkeus on alle 15 metriä. Aref kuvaa tuulikuorman vaikutuspinta-alaa 

(m2). Voimakertoimen cf määrittämiseksi meidän tulee laskea rakennuksen tehollinen 

hoikkuus 𝜆 ja sivusuhde d/b. Koska rakennuksella kaksi merkittävää sivua (pääty ja pitkä 

sivu), niin tulee voimakerroin laskea molemmille sivuille. Päädyn sivusuhde 2
ò
= 	 q*,q'

jj,*'
=

2,75 ja pitkän sivun 2
ò
= 	 jj,*'

q*,q'
= 0,36. Kun rakennuksen korkeus on alle 15 metriä, niin 

hoikkuus saadaan kaavasta 10 (RIL 201-1-2017): 

𝜆 = 2 ∗ &
ò
      (10) 

Tehollinen hoikkuus rakennuksen päädyssä: 

𝜆 = 	2 ∗ 	ô,vv	'
jj,*	'

= 0,767  

, jolloin päädyn voimakerroin cf on taulukon 12 mukaan 0,85. 

Tehollinen hoikkuus rakennuksen pitkällä sivulla: 

𝜆 = 	2 ∗ 	ô,vv	'
q*,q	'

= 0,279  

, jolloin pitkän sivun voimakertoimeksi saadaan taulukon 12 mukaan 1,30.  
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Taulukko 12. Voimakerroin (RIL 201-1-2017, osa 1.4 mukaillen) 

 Sivusuhde d/b 

𝜆 0,1 0,2 0,5 0,7 1 2 5 10 50 

≤1 1,2 1,2 1,37 1,44 1,28 0,99 0,60 0,54 0,54 

3 1,29 1,29 1,48 1,55 1,38 1,07 0,65 0,58 0,58 

10 1,40 1,40 1,60 1,68 1,49 1,15 0,70 0,63 0,63 

 

Tuulikuorman aiheuttama vaikutuspinta-ala: 

𝐴p"ï,óää#a = 𝑏 ∗ ℎ = 22,0𝑚 ∗ 	7,96𝑚 = 175,1	𝑚j  

𝐴p"ï,ó-#Lä`-^V = 𝑏 ∗ ℎ = 60,6𝑚 ∗ 	8,44𝑚 = 	511,5	𝑚j  

Nyt voidaan laskea molempien sivujen kokonaistuulivoimat.  

𝐹ì,óää#a = 1,0 ∗ 0,85 ∗ 0,45 Lë
'F ∗ 175,1	𝑚j = 66,9758	𝑘𝑁	~	67	𝑘𝑁  

𝐹ì,ó-#Lä`-^V = 1,0 ∗ 1,30 ∗ 0,45 Lë
'F ∗ 511,5	𝑚j = 299,228	𝑘𝑁	~	299	𝑘𝑁	   

Seuraavaksi lasketaan tuulikuorma osapinnoille (nettopaine), jota käytetään rakenteen 

osien mitoittamiseen. Laskemisessa käytetään painekerrointa C (Taulukko 13). Tuulen 

aiheuttama paine tulee laskea rakenteen ulko- ja sisäpintaan kaavojen 11, 12 ja 13 avulla 

(laskut liitteessä 4): 

𝑤" = 𝑞ó(û") ∗ 𝐶ó"  (ulkopuolinen paine)   (11) 

𝑤- = 𝑞ó(û-) ∗ 𝐶ó-  (sisäpuolinen paine)   (12) 

𝑤T"# = 𝑤" − 𝑤-  (Nettopaine)    (13) 
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Taulukko 13. Painekertoimen määritys (RIL 201-1-2017 mukaillen).  

Vyöhyke A B C D E 

h/d Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 

≥ 5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,7 

1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,5 

≤ 0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,7 +1,0 -0,3 

 

Pilareiden vaakakuormat aiheutuvat epätarkkuuksista ja rakenteiden vinoudesta (laskut 

liitteessä 5). Lasketaan vaakakuormat seuraavien kaavojen 14-19 avulla (SFS-EN 1993-

1-1): 

𝜙 = 𝜙* ∗ 𝛼& ∗ 𝛼'     (14) 

𝜙* =
I
j**
  eli vinouden perusarvo, 𝛼& ja 𝛼' ovat molemmat vinouden 

pienennyskertoimia.  𝛼& perustuu rakennuksen korkeuteen ja 𝛼' pystysuuntaisten 

rakenneosien lukumäärään. 

𝛼& =
j
√?
 , jossa L on pilarin korkeus.   (15) 

𝛼' = 	†0,5 ∗ (1 + I
'
) , jossa m on peräkkäisten pilarien lukumäärä. (16) 

𝐻1¢ = 𝜙 ∗ 𝑁12	     (17) 

Kun seuraava ehto täyttyy, niin ei tarvitse ottaa huomioon 2.kertaluvun vaikutuksia. 

𝛼£p = §/•¶
]•ß

® ∗ § &
©™.•ß

® > 10    (18) 

𝛿/.12 = 	
(/•¶∗&¨)
t∗1∗T∗�≠

     (19) 

𝛿/.12 on vaakakuorman aiheuttama sivusiirtymä, jossa n on mastopilareiden lukumäärä. 
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3.5.2 Rakenteiden tarkastelu 

Tuleva myymälärakennus on vielä suunnitteilla, joten rakennuksen profiileiksi on valittu 

vastaavan Motonetin profiilit. Käytetään pilareita, joiden teräsprofiiliksi on valittu 

rakenneputkiprofiili 300x300x8. Pilareiden korkeus on 7,56 m. Kattoristikot tukeutuvat 

näihin pilareihin ja ristikon yläpaarteen profiiliksi on valittu 140x140x8 putkipalkki, 

alapaarteen profiiliksi 120x120x8 putkipalkki ja diagonaaliksi 110x110x6 putkipalkki 

(kuva 7). Teräksen laji on pilareilla ja ristikolla S355J2H. Kestävyyden laskelmat on 

esitetty liitteessä 5 ja 6. Kuormat siirtyvät viherkatolta poimulevyille ja niiltä edelleen 

ristikolle. Ristikoilta ne siirtyvät edelleen pilareille. Ristikon kestävyyslaskemissa 

huomioidaan viherkaton lisäksi lumikuorma. Koska katon kaltevuus on alle 5 astetta, niin 

tuulikuormaa ei tarvitse huomioida sen harjalle. Tuulikuorma tulee kuitenkin ottaa 

huomioon pilarin kestävyyden laskennassa. Pilarin ja ristikon mitoitus tehdään 

eurokoodin mukaisesti. (SFS-EN 1993-1-1) Ristikon mitoitus tehdään Autodeskin Robot 

Structural Analysis -ohjelmistolla. Ohjelmaan mallinnetaan 2D-ristikko, johon 

määritetään saadut kuormitusyhdistelmät (liite 6). Nyt kun suunnittelu tehdään 2D-

mallina, niin katto tarvitsee jäykistejärjestelmän. Jäykistejärjestelmän avulla saadaan 

hallittua puristetun yläpaarteen nurjahdus ulos tasosta. Jäykistejärjestelmä nostaa katon 

kustannuksia, mutta kustannukset ovat suunnilleen samat eri painoisille katoille eli se ei 

vaikuta viherkaton ja bitumikaton kustannuseroon. 

 

Kuva 7. Ristikon 2D-malli.  

Pilarin mitoituksessa tulee huomioida sille aiheutuvat merkittävimmät rasitukset. Pilarille 

aiheutuu rasitusta puristavasta normaalivoimasta, taivutusmomentista, leikkausvoimasta, 

nurjahduksesta ja kiepsahduksesta. Tämän rakennuksen pilari on tuettu nivellisesti 

alhaalta ja ylhäältä. Näin ollen nurjahduspituus lasketaan Euler I avulla, jolloin rakennus 

ei tarvitsee pilaria tukevaa jäykistejärjestelmää. Nyt kun pilari on Euler I, niin kehä on 

Yläpaarre 

Alapaarre 

Diagonaali 
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sivusiirtyvä. Lisäksi mitoituksessa normaalivoima ja taivutusmomentti kuormittavat eri 

poikkileikkauksia. (SFS-EN 1993-1-1)  

Pilarin poikkileikkausluokka määritetään sen profiilin avulla. Poikkileikkausluokat eivät 

riipu kuormituksista. Ensin määritetään poikkileikkausluokka puristetuille taso-osille 

kaavan 20 avulla: 

£
#
	≤ 42	𝜀	  PL3    (20) 

£
#
= 	 t**	'':ô	'':ô	''

ô	''
= 35,5  

42	𝜀 = 42 ∗	†jtw
tww
	~	34,02	         à       35,5 ≤ 34,02 ei ok, joten ei ole PL3 vaan PL4.  

Poikkileikkausluokka taivutetuille taso-osille: 

£
#
	≤ 72	𝜀	  PL1      à 35,5 ≤ 58,32 on ok, joten poikkileikkausluokka on 1. 

Puristusvoiman mitoitusarvon NEd tulee olla kaikissa poikkileikkausluokissa pienempi 

kuin puristuskestävyyden mitoitusarvo Nc,Rd.  (SFS-EN 1993-1-1): 

ë•ß
ëØ,∞ß

	≤ 1,0      (21) 

Poikkileikkausluokassa 4 puristuskestävyyden mitoitusarvo lasketaan kaavan 22 mukaan: 

𝑁£,J2 =
D±≤≤∗ï≠
≥¥µ

     (22) 

Aeff on poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala mm2, fy on teräksen myötöraja ja 𝛾)* on 

kestävyyden osavarmuusluku, joka on 1,0 (SFS-EN 1993-1-1).  

Pilarin taivutusmomentin mitoitusarvon MEd tulee olla kaikissa poikkileikkausluokissa 

pienempi kuin taivutuskestävyys Mc,Rd:  

)•ß
)Ø,∞ß

	≤ 1,0      (23) 
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Poikkileikkausluokassa 4 taivutuskestävyyden mitoitusarvo saadaan kaavasta 24: 

𝑀£,J2 = 	
H±≤≤,∑∏π∗ï≠

≥¥µ
     (24) 

Weff,min on poikkileikkauksen jäyhyysmomentti.  

Leikkausvoiman mitoitusarvon VEd tulee olla kaikissa poikkileikkausluokissa pienempi 

kuin leikkauskestävyyden Vc,Rd:  

]•ß
]Ø,∞ß

	≤ 1,0      (25) 

Leikkauskestävyyden mitoitusarvo saadaan kaavasta 26: 

𝑉ób,J2 = 	
D∫(

≤≠
√¨
)

≥¥µ
     (26) 

Av rakenneputken leikkauspinta-ala.  

Jotta pilari kestää annetun kuormituksen, tulee nurjahduskestävyyden Nb,Rd olla suurempi 

kuin puristusvoiman mitoitusarvon NEd:  

ë•ß
ëª,∞ß

	≤ 1,0      (27) 

Nurjahduskestävyys saadaan poikkileikkausluokassa 4 kaavasta 28: 

𝑁ò,J2 = 	
º∗D±≤≤∗ï≠

≥¥Ω
     (28) 

𝜒 on pienennystekijä, joka saadaan kaavasta 29: 

𝜒 = 	 I

æz†æF:A
F
     (29) 

, missä Φ ja 𝜆 saadaan kaavoista 30 ja 31: 

Φ = 0,5 ¿1 + 𝛼¡𝜆 − 0,2¬ + 𝜆
j
√    (30) 
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𝜆 = 	†
D±≤≤∗ï≠
ëØƒ

  , jossa Ncr on nurjahduskuorma (kaava 32).  (31) 

𝑁£p = 	𝜋j ∗ 𝐸 ∗
�≠
	?ØƒF
     (32) 

L kuvaa pilarin nurjahduspituutta metreinä, E teräksen kimmomoduulia, I teräksen 

jäyhyysmomentti (alaindeksi y vaatii neliöputken, jollainen suunniteltu pilari on) ja  𝛼  

on epätarkkuustekijä. Kun kyseessä on kylmämuovattu rakenneputki, niin 

epätarkkuustekijäksi saadaan arvo 0,49. Nurjahduspituus riippuu siitä, miten pilari on 

tuettu päistään. Tässä tapauksessa pilari on yläpäästään nivelinen eli sen 

ulkoseinäelementit. Myös alhaalla tuki on nivelinen, joten saadaan nurjahduskertoimeksi 

1,0 heikommassa suunnassa. Poikkisuunnassa pilarin perustus on täysin jäykkä, joten sen 

nurjahduskerroin on 2,18. (SFS-EN 1993-1-1) 

Taivutuksen ja leikkauksen yhteisvaikutus: 

Taivutusmomentin tulee olla pienempi kuin mitoitusmomentin. Tarkastellaan ensin 

kaavan 33 avulla, että leikkausvoima ei piennenä taivutuskestävyyttä. Jonka jälkeen 

lasketaan taivutusmomentti käyttäen kaavoja 34 ja 35.  

𝑉12 ≤ 0,5 ∗ 𝑉ób,J2     (33) 

𝜌 = 	» j]•ß
]…r,∞ß

− 1 
j
     (34) 

𝑀],J2	 = 	 ¿𝑊ób,a −
À∗D∫F

ô∗#
√ ∗ § ï≠

≥¥µ
®    (35) 

𝑀12 ≤ 𝑀],J2     (36) 

Normaalivoiman ja taivutusmomentin yhteisvaikutus: 

Normaalivoiman ja taivutusmomentin aiheuttaman yhteisvaikutuksen tulee olla pienempi 

kuin 1 (kaavat 37-43). 

𝑀` = 	
u
Ijô

∗ 𝑞ì2 ∗ 𝐿j     (37) 
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𝛼` =
)s
)Õ
 , missä 𝑀& = 𝑀12    (38) 

𝐶'a = 0,2 + 0,8 ∗ 𝛼`  tai  𝐶'a = 0,9  (39) 

𝑘aa = 𝐶'a Œ1 + (𝜆aœœœ − 0,2) ∗
ë•ß

º≠∗
–∞—
“¥Ω

”  tai 𝑘aa ≤ 𝐶'a Œ1 + 0,8 ∗
ë•ß

º≠∗
–∞—
“¥Ω

”(40) 

𝑘ûa = 1 − Œ *,I∗A‘∗ë•ß
¡\∑≠:*,jw¬∗º‘∗

–∞—
“¥Ω

” tai 𝑘ûa = 1 − Œ *,I
(\∑≠:*,jw)

∗ ë•ß
º‘∗

–∞—
“¥Ω

”   (41) 

ë•ß
º≠

–∞—
“¥Ω

+ 𝑘aa ∗
)≠.•ßz’)≠.•ß

º÷◊
¥≠.∞—
“¥Ω

+ 𝑘aû ∗
)‘.•ßz’)‘.•ß

º÷◊
¥‘.∞—
“¥Ω

≤ 1,0	  (42) 

ë•ß
º‘

–∞—
“¥Ω

+ 𝑘ûa ∗
)≠.•ßz’)≠.•ß

º÷◊
¥≠.∞—
“¥Ω

+ 𝑘ûû ∗
)‘.•ßz’)‘.•ß

º÷◊
¥‘.∞—
“¥Ω

≤ 1,0	  (43) 

Poikkileikkausluokka määritetään myös ristikolle.  

£
#
	≤ 33 ∗ 𝜀	  PL 1 

Yläpaarre Alapaarre Diagonaali 
Iv*
ô
	≤ 33 ∗ 0,81	   Ij*

ô
	≤ 33 ∗ 0,81  II*

q
	≤ 33 ∗ 0,81  

17,5	 ≤ 26,73  15	 ≤ 26,73  18,33 ≤ 26,73  
 

à Kaikki kuuluvat poikkileikkausluokkaan 1. Mitoitetaan ristikko nivelristikkona eli 

solmukohdissa oletetaan olevan nivelet.  

Yläpaarteelle lasketaan nurjahdus- ja taivutuskestävyys kaavojen 44 ja 46 mukaan. 

Nurjahduspituus on 1,0*solmuväli, sillä se on molemmista päistä nivelöity sauva.  

Nurjahduskestävyys: 

𝑁12 ≤ 𝑁ò.J2      (44) 
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Taivutuskestävyys: 

𝑀£,J2	 = 	
H…r∗ï≠
≥¥µ

      (45) 

𝑀12 ≤ 𝑀£,J2     (46) 

Alapaarteen kohdalla tarkastellaan sen vetokestävyyttä kaavan 47 ja 48 mukaan. 

𝑁£,J2 = 	
D	∗ï≠
≥¥µ
     (47) 

𝑁12 ≤ 𝑁£,J2	     (48) 

Diagonaalien kohdalla tarkastellaan rakenteen nurjahduskestävyyttä kaavan 49 mukaan. 

Diagonaalien nurjahduspituus on 0,9*solmuväli.  

𝑁12 ≤ 𝑁ò.J2      (49) 

3.6 Viherkerroin-työkalu 

Viherkerroin-työkalun tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta, 

ilmastonmuutokseen sopeutumista ja tukea Oulun Ympäristöohjelmaa 2026. 

Käytännössä se tarkoittaa, että kaupunkialueelle halutaan lisätä vihreää elinympäristöä. 

Vihreää elinympäristöä lisättäisiin niin, että se lisäisi alueen yleisviihtyvyyttä, luonnon 

monimuotoisuutta sekä hulevesien luonnonmukaista käsittelyä. Työkalu on laadittu 

Oulun kaupungille. Viherkerrointyökalun tavoitteena on määritellä kunkin alueen 

viherkerroin jo kaavoitusvaiheessa eli viheralueiden määrä tulee huomioida jo 

suunnitteluvaiheessa. Viherkerroin on tarkoitus sisällyttää kaavamääräyksiin, ja se 

koskee rakentamista niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Seuraavaksi on esitetty 

viherkertoimen laskentakaava (kaava 33):  

𝑉𝑖ℎ𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 = 	 ó-`#"a#"##a	^-&"pó-T#M:MbM
LNLNTM-`ó-T#M:MbM

  (33) 

Viherkerroin-työkalun pohjana toimii Excel-taulukko, johon syötetään kohteen tietoja. 

Taulukon toiminta edellyttää makrojen käyttämistä. Työkalusta löytyy neljä välilehteä, 
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joista kahteen syötetään tietoja. Nämä välilehdet ovat tiedot ja ominaisuudet sekä 

elementit. Taulukko laskee näiden kahden välilehden avulla tulokset ja elementtien arvot, 

jotka löytyvät myös omilta välilehdiltä. Tiedot ja ominaisuudet -osio käsittelee tontin ja 

sen ympäröivän alueen ominaispiirteitä (Liite 7). Liitteeseen on kirjattu viherkaton tiedot 

ja ominaisuudet sekä viivästysaltaan tuomat tiedot ja ominaisuudet. Ominaispiirteitä ovat 

esimerkiksi maankäyttö, ympäristö, hulevedet ja maaperä. Maankäyttö kuvaa kohteen 

sijaintia ja tässä maankäyttö on jaoteltu korttelialueiden mukaan. Tämän kohteen 

tapauksessa se kuuluu liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle. Ympäristöosio 

määrittää, onko tontin raja-alueilla vihervyöhykkeitä tai -alueita. Kohteen rajassa on 

suojaviheralue eli valitaan kyllä kyseiseen osioon. Hulevesien tapauksessa tuodaan esille 

alueen viivytysvelvollisuus kuutioina ja vettä läpäisemättömät pinnat neliömetreinä. 

Tässä tapauksessa viherkatolla ja viivästysaltaalla on eri määrät. Vettä läpäisemättömiä 

pintoja on enemmän viivästysaltaalla, sillä bitumikatto kuuluu läpäisemättömiin 

pintoihin. Molemmilla vettä läpäisemätöntä pinta-alaa on 12447,8 m2 eli pysäköintialue. 

Kaavan mukaan jokaista 100 neliömetrin kokoista vettä läpäisemätöntä pinta-alaa kohden 

tulee vettä viivyttää 1 m3 verran. Viivästysaltaan tapauksessa viivästysvelvollisuus on 

130 m3, kun taas viherkaton tapauksessa 116,8 m3. Tämä johtuu vettä läpäisemättömien 

pintojen määrästä (kohta 3.3 Hulevesien hallinta). Maaperäosiossa halutaan tietää piha-

alueen pinta-ala m2 ja kuinka suuri on tontin maavaraisen piha-alueen osuus muusta 

tontista. Piha-alueen pinta-ala on noin 833,23 m2, jolloin sen osuus tontista on ôtt,jt
Iô*qw

=

0,046124	~	4,6	%.  

Elementtiosioon syötetään tietoja suunnitelmassa käytetyistä viherelementeistä, 

esimerkiksi tässä kohteessa viherkaton ja istutuslaatikoiden tiedot syötetään 

elementtiosioon. Viherkerroin muodostuu näiden syötettyjen tietojen perusteella. Osiossa 

eri elementit on jaettu kuuteen ryhmään, jotka vaikuttavat eri tavoin viherkertoimeen. 

Taulukko laskee elementtiryhmien mukaan painotetut pinta-alat ja niiden mukaan 

saavutetun viherkertoimen. Taulukoon 14 on listattu elementtiryhmät ja niihin kuuluvat 

elementit.  (Oulun kaupunki, 2019) 
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Taulukko 14. Viherkertoimen elementtiryhmät 

Elementtiryhmä Elementti 

Säilytettävä kasvillisuus ja maaperä Puut, pensaat, köynnökset, metsäsaareke, 
avokallio, yhtenäinen monikerroksellinen 

kasvuvyöhyke, yhtenäinen 
monikerroksellinen metsäsaareke 

Istutettava/kylvettävä kasvillisuus Puut, pensaat, pensasaidat, köynnökset, 
nurmikko, yhtenäinen 

monikerroksellinen kasvuvyöhyke, niitty, 
keto, niittypiennar, maisemapelto, 
viljelypalstat, hyötykasvien käyttö, 
yhtenäinen monikerroksellinen 

metsäsaareke 

Viherkatot ja -seinät Katto-, tai kansipuutarha, viherkatto, 
viherseinä 

Pinnoitteet Läpäisevät ja osittain läpäisevät pinnat ja 
pinnoitteet  

Hulevesien hallintarakenteet Imeytyspainanne, -kaukalo tai -allas, 
maanalainen imeytyskaivanto, 

viivytyspainanne, kosteikko, tulvaniitty, 
viivytyssäiliö, kanava, kouru 

Bonuselementit Tuulta vaimentava elementti, 
maisemallisesti tärkeän puun 

säilyttäminen, yhtenäinen vihervyöhyke, 
luonnon monimuotoisuuden 
huomioiminen, komposti, 

luonnonvaraisten kasvilajien käyttö 

 

Viherkertoimen tavoitetasoksi valitaan 0,6 Helsingin kaupungin (Inkiläinen, Tiihonen & 

Eitsi, 2014) tekemän viherkerroinluokkien tavoitetasojen mukaan. Tavoitetaso 0,6 kuvaa 

kaupan ja liikerakentamisen alueita. Arkkitehdin tekemän hankesuunnitelman mukaan 

(Liite 2) voidaan valita oikeat elementit kohteelle. Asemakaavaan on suunniteltu 

istutettavaksi puita. Tontin rajojen sisäpuolella niitä on 38 kappaletta. Puut tulevat 

olemaan täysikasvuisena yli 10 metrin pituisia ja ne pystyvät vaimentamaan tuulta. Puut 

muodostavat yhtenäisen katupuurivin Ritakummuntien varteen. Piha-alueelle istutetaan 

puiden lisäksi nurmikko, joka on suuruudeltaan noin 833,23 m2. Näiden lisäksi 

vähittäismyymälän katto suunnitellaan olevan maksaruohokatto, kun lasketaan 

viherkaton vaikutusta viherkertoimeen.  
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4 TULOKSET JA TULOSTEN ANALYSOINTI 

4.1 Energiantarve ja lämpökäyttäytyminen 

Tutkimuksen mukaan (taulukko 15) viherkatto täyttää bitumikaton tavoin 

rakennusmääräysten mukaisen U-arvon, jonka tulee olla vähintään 0,09 W/m2K (laskut 

liitteessä 1) Taulukosta 15 nähdään myös pohjoisten talviolosuhteiden etuja, koska lumen 

ansiosta katon U-arvo laskee matalaenergisen talon luokkaan ja syvemmän 

kasvillisuuskerroksen ansiosta viherkatolla on mahdollisuus päästä jopa passiivitalon 

energialuokkaan. Matalaenergisen talon yläpohjan U-arvon tulee olla ≤ 0,08 W/m2K ja 

passiivitalon yläpohjan U-arvon ≤ 0,07 W/m2K (Motiva, 2020). Energialuokkaan 

vaikuttaa yläpohjan lisäksi myös muut rakenteet, joten pelkän katon perusteella rakennus 

ei voi saada parempaa energialuokkaa. Mitä pienempi U-arvo, sitä paremmin kohde on 

eristetty ja energiankulutus on pienempää.  

Taulukko 15. Viher- ja bitumikaton U-arvot ilman lisäkerrosta ja lisäkerrosten kanssa. 

Lisäkerros UViherkatto (W/m2K) UBitumikatto (W/m2K) 

Ilman lunta tai jäätä 0,0842 0,0861 

Jäällä 0,0842 0,0861 

Lumella 0,0787 0,0804 

 

Taulukkoon 16 on merkitty viherkaton ja bitumikaton lämpöhäviöt eri lämpötiloissa, kun 

otetaan huomioon myös jään ja lumen vaikutus (laskut liitteessä 1). Taulukosta nähdään, 

että viherkaton lämpöhäviöt ovat pienempiä kuin bitumikaton. Erot eivät ole suuria ja 

tämä johtuu siitä, että suunniteltu lämmöneristys on molemmilla katoilla sama. 

Lämmöneristykseen vaikuttaa Suomen rakennusmääräykset. Pieneen eroon vaikuttaa 

myös viherkaton rakenne, sillä tässä case-tapauksessa haluttiin keskittyä mahdollisimman 

kevytrakenteiseen maksaruohokattoon. Ohuen rakenteensa takia lämpöhäviöerot eivät 

ole merkittäviä. Tätä vahvistaa kuva 8., jossa vasemmalla puolella näkyy viherkaton 

lämpötilajakautuminen ja oikealla bitumikaton. Kuvasta voidaan huomata, että 

monikerroksinen rakenne vähentää lämpötilan johtumista. Viherkaton kanssa lämpötila 

on -23,68 oC noin 650 mm korkeudella, kun bitumikatolla -23,67 oC sijaitsee 580 mm 

korkeudessa.  
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Laskennassa ei ole otettu huomioon kasvillisuuskerroksen lämmönjohtavuutta, koska 

sille ei ole määritelty mitään ohjearvoa ja sen määrittäminen on vaikeaa. Tämän 

huomiotta jättäminen lisää tuloksen virheellisyyttä. Lämpöhäviöissä syntyy eniten eroa, 

kun lämpötila laskee negatiivisen puolelle. Lisäksi lumi eristää paremmin kuin jää. 

Laskenta ei myöskään huomioi sitä, että bitumikatto imee auringon valoa sen mustan 

pinnan ansiosta. Todellisuudessa bitumikaton pinta voi olla kesäaikaan paljon 

lämpimämpi kuin mitattu ulkolämpötila. Näin ollen lämpöhäviö olisi suurempaa ja 

taulukon 17 mukaan sisälämpötila nousisi kesällä korkeammaksi, jolloin korkeampi 

sisälämpötila nostaisi rakennuksen jäähdytysenergian tarvetta.  

Taulukko 16. Viherkaton ja bitumikaton lämpöhäviöt eri ulkolämpötiloissa. 

Tout (oC) qviherkatto (W/m2) qbitumikatto (W/m2) 

+28 -0,674 -0,689 

-10 + jää 2,527 2,584 

-10 + lumi 2,362 2,411 

-28 + jää 4,043 4,134 

-28 + lumi 3,779 3,858 

 

Taulukko 17. Viherkaton ja bitumikaton sisälämpötilat ulkolämpötilan vaihdellessa.  

Ulkolämpötila (oC) Viherkaton sisälämpötila 
(oC) 

Bitumikaton sisälämpötila 
(oC) 

+28 20,087 20,090 

-10 + jää 19,673 19,664 

-28 + lumi 19,490 19,478 
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Kuva 8. Viherkaton ja bitumikaton lämpötilajakauma -28 asteella lumipeitteen kanssa. 

Lämpötilaero viherkaton ja bitumikaton välillä voi olla 10 oC (Moghbel & Salim, 2017), 

kun nostetaan bitumikaton lämpötilaa 10 oC, niin nähdään pinnan absorboinnin vaikutus 

lämpötilajakaumaan. Kuvassa 9 on havainnollistettu viherkaton rakenteen 

lämpötilajakauma +28 oC ja kuvassa 10 bitumikaton rakenteen lämpötilajakauma +38 oC. 

Bitumikaton ulkolämpötila nostettiin +38 oC, jotta katon pintalämpötila saatiin nostettua 

10 oC. Tuloksista nähdään, että bitumikaton lämpötilat ovat suurempia kuin viherkatolla. 

400 mm kohdalla viherkaton lämpötila on 25 oC ja bitumikaton 32,5 oC. Lisäksi 

sisäpinnan lämpötilaero kasvaa noin 0,5 oC.  

 

Kuva 9. Lämpötilan jakautuminen viherkatossa, kun lämpötila on +28 oC.  
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Kuva 10. Lämpötilan jakautuminen bitumikatossa, kun lämpötila on +38 oC.  

Voidaan todeta, että viherkatto eristää lämpötilan johtumiselta paremmin kuin 

bitumikatto. Talvella tehontarpeen ero on noin 1 % luokkaa ja kesällä se voi nousta jopa 

56 % luokkaan (Liite 2). Tehontarve vaihtelee vuorokauden mukaan ja sitä säätelee 

voimakkaasti katon pintalämpötila. Suurimmat erot tehontarpeessa saadaan aurinkoisina 

päivinä, jolloin bitumikaton pintalämpötila nousee huomattavasti korkeammaksi kuin 

viherkaton.  

4.2 Hulevesien hallinta 

Viivästysaltaan tulee viivyttää alueen hulevesiä 130 m3 (avattu luvussa 3.3). Tämä 

toteutuu, sillä suunniteltu viivästysaltaan kapasiteetti on 150 m3. Viherkaton 

viivytystilavuus on seuraava: 

4884,00	𝑚j ∗ 10
𝑙
𝑚j + 4884,00	𝑚

j ∗ 17
𝑙
𝑚j = 131	868	𝑙	~	132	𝑚t 

Tarvittava viivytystilavuus tontin mitoitusvirtaamalle oli 117 m3, kun siihen on 

suunniteltu viherkatto. Viherkaton hulevesien hallinnassa voidaan kuitenkin huomioida 

vain katon viivytystarve, joka oli noin 26 m3, sillä muualle satavaa tai sulavaa vettä se ei 
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pysty hallitsemaan. Katon vedenvarastointikyky on saadun laskelman mukaan 132 m3, 

joten viherkaton avulla saadaan toteutettua katon tarvittava hulevesien hallinta. Katon 

avulla ei kuitenkaan pystytä hallitsemaan alueen muita hulevesiä, joiden viivytystarve on 

91 m3 eli lopulle viivytystarpeelle tulisi laskea jonkin muu hulevesiratkaisu. Kun 

lasketaan molempien hulevesiratkaisujen käyttöasteet (taulukko 18), niin saadaan selville 

prosentteina, kuinka hyvin mitoitusvirtaama hyödyntää mitoitettua hulevesiratkaisua. 

Käyttöaste on viivytysaltaalla noin 90 % ja viherkatolla 20 %. Käyttöasteen perusteella 

molemmilla ratkaisuilla on ylimääräistä vedenvarastointikykyä mitoitusvirtaamaan 

nähden eli molemmilla on kyky vastaanottaa intensiivisemmän sateen aiheuttamia 

hulevesiä. Viherkatolla kyky on huomattavasti parempi, sillä käyttöasteen jälkeen varaa 

jää 80 %. Viherkatto pystyy silloin pienentämään sateen aiheuttamia piikkejä hulevesien 

hallinnassa.  

Taulukko 18. Käyttöaste viivästysaltaalle ja viherkatolle. 

Käyttöaste 

Viivästysallas Viherkatto 

130	𝑚t

150	𝑚t = 0,867~	86,7	% 
26	𝑚t

132𝑚t = 0,196	~	19,6	% 

 

Mitoitusvirtaama tai varastointikyky eivät huomioi pohjoisten sääolosuhteiden vaihtelua. 

Niin viivästysaltaan osalta kuin viherkaton osalta haastetta luo jäätyvä vesi ja lumi. 

Syksyllä sateet ja keväällä lumen sulaminen aiheuttavat tarpeen vesien säätelylle. 

Ongelmaksi voi kuitenkin nousta suuret lämpötilan vaihtelut, sillä toisena päivänä voi 

lämpötila olla plussan puolella ja toisena taas voi olla pakkasen puolella. Pakkasen aikaan 

jäätynyt vesi voi aiheuttaa sade- tai sulamiskauden aikana ongelmia. Sateiden ja 

sulamisen aiheuttamat vedet virtaavat jäätyneen veden päälle, jolloin jää toimii vesien 

tukkeena. Tukkeumat voivat aiheuttaa esimerkiksi pihan lammikoitumista tai tulvia. 

Kaupunkisuunnittelussa viherkatolla on kuitenkin etunsa, sillä tiivisti rakennettu 

ympäristö ei anna suuria mahdollisuuksia hulevesirakenteille.  

4.3 Kustannus-hyötyanalyysi 

Saatujen tarjousten (Liite 8) perusteella voidaan taulukosta 19 todeta, että viherkaton 

rakennuskustannukset ovat lähes neljä kertaa suurempia kuin bitumikaton. Tulos on 
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samansuuntainen, kuin luvun 2.6 Kustannushyötyanalyysissä esille tulleiden tutkimusten 

mukaan. Viherkaton hintaa nostaa esimerkiksi sen monikerroksellinen rakenne eli   

viherkaton rakenteen takia materiaalimäärät ovat suurempia kuin bitumikatolla. 

Viherkaton hinta sisältää maksaruohomaton, kasvualustan, suodatinkankaan, salaoja-

vedenvarastointikerroksen, juurisuojakermin ja kaksinkertaisen vedeneristyskermin. 

Bitumikaton hinta määräytyy sen kumibitumikerroksesta, vedeneristyskermistä ja 

asennuskustannuksista. Tarjoukset ovat hinta-arvioita, sillä ne pohjautuvat sen hetkisen 

(4/2020 ja 6/2020) tarjouspyynnön mukaisiin tietoihin ja materiaalihintoihin. Hinnat eivät 

sisällä arvonlisäveroa. Tarjousten määrä säätelee hinnan todellista arvoa. Mitä enemmän 

tarjouksia saa, sitä tarkempi hinta katolle saadaan laskettua.  

Taulukko 19. Saatujen tarjousten hinta-arviot.  

Hinta-arvio 

Viherkatto Bitumikatto 

110 €/m2 30 €/m2 
 

Viherkatolla on kuitenkin monia muita hyötyjä suhteessa bitumikattoon, jotka voidaan 

ottaa huomioon kannattavuuslaskennassa. Näitä ovat esimerkiksi esille tullut alueen 

hulevesien hallinta viherkaton avulla (luvun 4.2 mukaan). Hulevesien hallinnan ansiosta 

erillisiin hulevesirakenteisiin ei välttämättä tarvitse investoida. Erillinen hulevesirakenne 

(tässä tapauksessa viivästyssallas) aiheuttaa hankkeelle lisää materiaali- ja 

työkustannuksia 20 % verran. Näiden lisäksi myös katon käyttöikä on huomioitu 

kannattavuuslaskennassa, sillä se nostaa kalliimman katon investoinnin kannattavuutta 

huomattavasti. Nämä hyödyt lasketaan vuotuisina nettotuloina, jolloin ne nostavat 

viherkaton kannattavuutta verrattuna bitumikattoon.   

Käyttöiän nykyarvo: 

t*	€/'F

(Iz*,*t)Fµ
= 16,6103	€/𝑚j	  

Hulevesien hallinnan rakennuskustannukset: 36 000 € (hyöty 20% eli 7200 €) 

NPV: -Rakennuskustannukset – hyödyt = -93,39 €/m2 
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Saatu nettonykyarvo jää miinuksen puolelle, mutta rakennuskustannuksia saadaan 

laskettua 15 % jo muutaman hyödyn ansiosta. Laskennassa ei ole kuitenkaan huomioitu 

esimerkiksi energiankulutuksesta aiheutuvia hyötyjä, joita luvun 4.1 mukaan syntyy. 

Niiden mukaan ottamiseen tarvittaisiin laajempaa tarkastelua, koska tehontarve muuttuu 

päiväkohtaisesti. Tässä tapauksessa tulisi tietää tarkasti hallin vuosittaiset tehontarpeet ja 

laskea mahdollinen energiasäästö päiväkohtaisten erojen mukaan. Opinnäytetyön 

rajauksen puitteissa tätä ei pystytä huomioimaan. Tämä näkyy myös siinä, ettei kaikkia 

mahdollisia hyötyjä pystytä huomioimaan ja se vaikuttaa nettonykyarvon tulokseen. Työn 

rajauksen vuoksi tässä tutkimuksessa huomioitiin vain yksityisiä kustannuksia. Yksityiset 

kustannukset kuten hulevesirakenteiden kustannukset eivät yksinään nosta viherkaton 

kannattavuutta tarvittavalle tasolle. Kattavan kustannushyötyarvion tekemiseksi tulisi 

tarkastella myös sosiaalisia hyötyjä laajemmin. Laskemista vaikeuttaa epävarmuus 

tulevaisuudesta, joka säätelee myös laskentakorkoa. Epävarmuuden takia laskentakorko 

pidetään mahdollisimman pienenä. Epävarmuutta laskentatietoihin tuo myös erilaisten ja 

eriaikaisten suoritusten saattaminen vertailukelpoisiksi. Tämä voi aiheuttaa tietojen 

mahdollista väärää tulkintaa.  

4.4 Rakenteiden kantavuus 

Taulukossa 20 on kuvattu pilarin kestävyyksiä. Rakenne kestää viherkaton aiheuttaman 

lisäkuorman, kun sen mitoitusarvot ovat pienempiä kuin laskettu kestävyysarvot (luvun 

3.5 perusteella). Tulosten mukaan nämä ehdot täyttyvät. Tällaisten kehien käyttöasteeksi 

suunnitellaan yleensä 80 %. Koska normaalivoiman ja taivutusmomentin yhteisvaikutus 

on 0,83>80, niin käyttöaste on noin 80 %. 
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Taulukko 20. Pilarin kestävyystulokset.  

Pilari 

Kestävyys Tavoite Tulos 

Puristuskestävyys 𝑁12 ≤ 𝑁£,J2	 276,01	kN	 ≤ 3065,86	𝑘𝑁 

Taivutuskestävyys 𝑀12 ≤ 𝑀£,J2 132,00	kNm ≤ 292,90	kNm 

Poikkileikkauksen 
kestävyys 

𝑉12 ≤ 𝑉ób,J2   36,52	kN ≤ 934,62	kN   

Taivutuksen ja 
leikkauksen 
yhteisvaikutus 

𝑀12 ≤ 𝑀],J2 132,00	kNm ≤ 194,84	kNm 

Nurjahdustarkastelu 𝑁12 ≤ 𝑁ò.J2   276,01	kN ≤ 976,80	kN 

Normaalivoiman ja 
taivutusmomentin 
yhteisvaikutus 

𝑁12

𝜒a
𝑁JL
𝛾)I

+ 𝑘aa

∗
𝑀a.12

𝜒?7
𝑀a.JL
𝛾)I

+≤ 1,0 

0,83	 ≤ 1,0 

𝑁12

𝜒û
𝑁JL
𝛾)I

+ 𝑘ûa

∗
𝑀a.12

𝜒?7
𝑀a.JL
𝛾)I

+≤ 

0,42	 ≤ 1,0 

 

Taulukossa 21 on ristikon kestävyyksien tulokset. Myös ristikon mitoitusarvot ovat 

pienempiä kuin kestävyysarvot. Diagonaalin nurjahdustarkastelusta nähdään, että sen 

käyttöaste on melkein 100 %.  
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Taulukko 21. Ristikon kestävyystulokset.  

Ristikko 

Osa Kestävyys Tavoite Tulos 

Yläpaarre Nurjahdustarkastelu 𝑁12 ≤ 𝑁ò.J2   569,06kN
≤ 865,75kN 

Taivutuskestävyys 𝑀12 ≤ 𝑀£,J2 14,48kNm
≤ 68,94kNm 

Alapaarre Nurjahdustarkastelu 𝑁12 ≤ 𝑁ò.J2   162,96kN
≤ 1194,22kN 

Diagonaali Nurjahdustarkastelu 𝑁12 ≤ 𝑁ò.J2   365,19kN
≤ 368,11kN 

 

Rakenteiden mitoitus on riippuvainen hyvästä suunnittelusta. Viherkattotyyppien 

vaihtelevuus aiheuttaa vaikeutta rakenteiden mitoitukseen. Viherkattotyyppejä on monia 

ja yhden kattotyypin sisällä olevat esimerkiksi matalat viherkatot voivat erota toisistaan 

suuresti. Esimerkiksi maksaruohokaton aiheuttama kuorma ei ole yksiselitteinen vaan se 

vaihtelee kasvualustan syvyyden ja kermikerrosten lukumäärän mukaan. Mitoitus 

osoittaa, että myös kevytrakenteisella viherkatolla rakenteiden kuormitus nousee 

huomattavasti. Kuormitus ei kuitenkaan nouse niin paljoa, että tarvittaisiin rakenteen 

uudelleenmitoitusta. Uudelleen mitoitus tarkoittaisi raskaampia rakenteita eli pitäisi 

muuttaa putkipalkin mittasuhteita suuremmaksi. Kohde on vasta suunnitteilla, joten 

tarkkoja rakennekuvia ei ole ollut saatavilla. Tämä saattaa aiheuttaa virhemarginaalia 

saatuihin arvoihin, sillä nyt rakenteet on suunniteltu vanhan Motonetin 

putkipalkkityyppien mukaan. Palkin tapauksessa kestävyydenarvon vaihteluun 

vaikuttavat eniten sen korkeus ja kehäväli. Ristikon rakenteessa viherkatto kuormittaa 

eniten diagonaaleja. Diagonaalien kuormitukseen vaikuttaa solmuvälin pituus. Jos 

solmuväliä nostettaisiin, niin rakenne ei kestäisi viherkaton kuormitusta. Rakenteiden 

kantavuus on todella riippuvainen viherkaton rakenteen paksuudesta.  
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4.5 Viherkerroin-työkalu 

Viherkertoimen tavoitetasoksi asetettu 0,6 tulisi täyttyä alueen suunnitelmissa. 

Viivästysaltaan tapauksessa tontin vihertekijöitä on huomattavasti vähemmän kuin 

viherkatolla. Viherkertoimeksi saadaan viivästysaltaan ja bitumikaton kanssa 0,20, joka 

ei täytä asetettua tavoitetasoa (kuva 9). Ongelmana on, että alueen suunnitellut 

viherelementit jäävät yksipuolisiksi ja suuri pysäköintialue luo haastetta erilaisten 

viherelementtien suunnitteluun. Viivästysaltaan tapauksessa huleveden määrä saadaan 

hallittua, vaikka läpäisemättömän pinnan osuus on jopa 95 %. Tässä tapauksessa 

viherkerroin jää jopa 1/3 asetusta tavoitetasosta, joten sen alue ei tue ilmastonkestävää ja 

monipuolista rakentamista.  

 

Kuva 9. Tuloskortti koekohteelle viivästysaltaalla.  
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Viherkaton kanssa (kuva 10) alueen viherkerroinluku on 0,63 eli se saavuttaa halutun 

tavoitetason. Työkalu ei huomioi millään tavoin viherkattoa hulevesien hallinnan 

keinona, jolloin tuloskortista (kuva 10) nähdään, että haluttu viivytystarve ei toteudu. 

Tämä tulos on kuitenkin ristiriidassa luvun 4.2 Hulevesien hallinnan kanssa, koska siellä 

todettujen vesimäärien ansiosta viherkatto pystyy hallitsemaan osaa alueen hulevesistä. 

Laskentamenetelmä perustuu määrälliseen arviointiin eli siinä ei tule esille esimerkiksi 

kaupunkiympäristön viihtyisyys tai toiminnallisuus. Tuloskortista nähdään kuitenkin, 

mihin määrällisiin asioihin kerroin perustuu. Viherkaton tapauksessa toteutuneet arvot eli 

monimuotoisuus ilmanlaatu, maisema-arvo ja hulevesien hallinta jakautuvat melko 

tasaisesti.  Saavutettu tavoitetaso osoittaa, että viherkaton avulla voidaan puuttua 

kaupunkiympäristön kestävän rakentamisen ongelmakohtiin. Menetettyjen viheralueiden 

tilalle saataisiin vihertilaa ilman maa-alueen lisäämistä.  

 

Kuva 10. Tuloskortti koekohteelle viherkatolla.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tutkittiin viherkaton toimivuutta pohjoisessa kaupunkirakentamisessa. 

Kaupunkiympäristön merkitys ihmisten viihtyvyyden kuin kestävään kehitykseen kasvaa 

koko ajan (Ympäristöministeriö, 2020). Kattomateriaalien vertailujen avulla tutkittiin 

viherkaton soveltuvuutta pohjoisissa olosuhteissa. Lisäksi haluttiin tutkia viherkaton 

ympäristövaikutuksia erityisesti hulevesiratkaisujen osalta. Tutkimuksessa selvitettiin, 

miten viherkaton avulla voidaan ratkaista hulevesiongelmia ja minkälaisia kustannuksia 

siitä syntyy sekä miten katon aiheuttama kuormitus vaikuttaa kantaviin rakenteisiin ja 

kustannuksiin.   

Ympäristömme suurimpia ongelmia on ilmastonmuutos, joka näkyy Suomessa 

esimerkiksi kaupunkien hulevesien lisääntymisenä. Viherkaton avulla on mahdollista 

hallita ainakin osaa näistä ympäristömme ongelmista. Viherkaton avulla 

ympäristöongelmia (hiilidioksidipäästöt, hulevedet jne.) pyritään hallitsemaan 

kokonaisuutena. Näin ei tarvitsisi investoida moniin eri elementteihin eli esimerkiksi 

rakentaa suurempia hulevesiputkia maan alle tai eristää rakennusta niin, että se veisi 

vähemmän energiaa. Viherkattoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi biodiversiteetin 

eli luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä.  

Näitä etuja tulee jatkossa tutkia ja verrata esimerkiksi bitumikattoon. Näin ollen saataisiin 

laskettua kokonaishyöty, joka ei nyt tule esille työn kustannushyötyanalyysissä. Tulosten 

mukaan nettonykyarvo jää tässä case-tapauksessa miinuksen puolelle, joka tarkoittaa, että 

investointi ei olisi kannattavaa. Kuitenkin jo viherkaton eliniän ja hulevesirakenteiden 

ansiosta saadaan kustannuksia laskettua 15 %. Kaikkien ongelmien ratkaiseminen yhdellä 

elementillä voisi olla pitkällä aikavälillä kustannustehokasta ja kestävää kehitystä 

edistävää. Lisäksi viherkattoa kannattaisi jatkossa tutkia enemmän myös asukkaiden 

hyvinvoinnin kannalta ja selvittää siihen liittyviä kysymyksiä. 

Teoreettinen viitekehys oli aihetta avaava (suurin osa tutkimuksista ulkomaalaisia) ja 

case-tutkimuksen avulla asioita voitiin soveltaa Suomen mittakaavaan ja olosuhteiseen. 

Tutkittavien aiheiden kokonaisuus on suuri, sillä yksi asia ei tuo tarpeeksi vastauksia 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä työssä kirjallisuus ja aikaisemmat tutkimukset 

tukevat tämän tutkimuksen tuloksia.  
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Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiin saatujen tulosten pohjalta. 

1. Kuinka hyvin viherkatot toimivat pohjoisissa olosuhteissa? 

Rakennuksen energiankulutusta pystytään laskemaan tuloksen mukaan viherkaton avulla. 

Viherkatto täyttää bitumikaton tavoin rakennusmääräysten mukaisen U-arvon, jonka 

tulee olla vähintään 0,09 W/m2K. Monikerroksisen rakenteen ansiosta viherkatolla on 

mahdollisuus saavuttaa jopa passiivitalon energialuokkaa, jolloin energiankulutus on 

tavanomaista pienempi. Erityisesti kesällä viilennyksen tarve vähenee verrattuna 

bitumikattoon. Talvella lumi vahvistaa katon eristyskykyä.  

Oulun kaupungin tavoitteet paremmasta vihertehokkuudesta saatiin selville 

viherkertoimen avulla. Viherkerroin on yksi työkalu, jolla voidaan edistää asukkaiden 

viihtyvyyttä kaupunkialueen menetettyjen viheralueiden saamisessa takaisin. Sen avulla 

pystytään lisäämään luontopohjaisia ratkaisuja ja vihreää infrastruktuuria betoniseen 

kaupunkikuvaan. Viherkertoimen tavoitetasoksi on asetettu 0,6. Tässä case-tapauksessa 

viherkaton viherkerroinluku on 0,63 eli se täytti halutun tavoitetason, kun taas 

bitumikaton viherkerroinluku oli 0,20, joka ei täyttänyt asetettua tavoitetasoa. Kerroin 

toimii hyvin apuna suunnittelussa, mutta ei korvaa sitä. Työkalu ei kuitenkaan huomioi 

viherkattoa hulevesien hallinnan keinona, mikä on ongelmallista. 

Viihtyvyyden merkitys kaupunkirakentamisessa kasvaa tulevaisuudessa. Viherkerroin 

voi ohjata suunnittelijoita uusiin ratkaisuihin. Pienen kaupunkikorttelin maanvarainen 

alue on vähäistä, jolloin viherelementtien lisäys on ongelmallista. Viherkattoa voidaan 

hyödyntää paikoissa, joissa maa-alaa ei ole riittävästi. Siihen voidaan hyödyntää 

esimerkiksi piha-alueiden autokatoksia.  

2. Kestävätkö rakennuksen rakenteiden osat, kun rakenteiden kuormat kasvavat 

viherkaton myötä ja vaikuttaako se katon kustannuksiin? 

Tämän kohteen osalta viherkatto ei aiheuttaisi lisäkustannuksia kantavissa rakenteissa eli 

katon kantavat rakenteet kestäisivät viherkaton aiheuttama kuorman. Jokainen kohde on 

kuitenkin yksilö, jolloin mitoitus tulee tehdä erikseen joka kohteelle. Tämä johtuu siitä, 

että viherkaton rakenne kuormittaa kantavia rakenteita huomattavasti enemmän kuin 

vertailussa ollut bitumikatto.  
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3. Kuinka suuri hyöty viherkatoista on hulevesien hallinnassa kylmissä olosuhteissa 

ja miten se vaikuttaa esimerkiksi hulevesien hallinnan kustannuksiin ja 

kokonaiskustannushyötyyn? 

Saatujen tulosten mukaan hulevesien hallinta onnistuu myös kevyen kattorakenteen 

osalta. Tällä on mahdollista ratkaista ainakin osittain tiiviiden kaupunkien 

hulevesisuunnittelua, koska hulevesiratkaisuille ei tarvitse rakentaa suuria erillisiä 

hulevesijärjestelmiä. Tulosten mukaan viherkatto pystyy viivyttämään katolle satavat 

vedet, vaikka kaikkia alueen (asfalttialueiden) vesiä se ei pysty sijaintinsa puolesta 

viivyttämään. Tähän vaikuttaa suuresti tontin koko, joka oli tässä tapaustutkimuksessa 

melko suuri. Viherkatto ei näin ollen pysty täyttämään kaikkia alueen viivytystarpeita 

vaan noin 22 % kokonaisviivytystarpeesta, jolloin sen lisäksi tulisi olla muita veden 

hallinnan ratkaisuja. Kaupunkialueella viherkatto voisi toimia paremmin, sillä tontin 

alasta suuri osa voi olla kattopinta-alaa ja näin ollen muita ratkaisuja ei välttämättä 

tarvittaisi. Veden hallinnan pystyi huomaamaan myös kustannuksista, sillä nyt osa 

erillisen viivästysaltaan hinnasta pystyttiin vähentämään viherkaton hinnasta. Viherkaton 

ominaisuus hallita vesiä nostaa sen kokonaishyötyä suhteessa vertailtuun bitumikattoon.  

Kirjallisuudessa esille tulleet viherkaton hyödyt nousivat esille myös tämän tutkimuksen 

tuloksissa. Lisäksi tulokset osoittivat, millainen tarve uudella tutkimuksella oli, jotta se 

täydentäisi avattua viitekehystä. Kuvasta 11 näemme tutkimuksen tulokset yhteenvetona. 

Collinsin ja ym. (2017) tutkimuksessa esille tullut matalampi energiankulutus lumen 

ansiosta, tuli esille myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Lisäksi Saiz ja ym. (2006) 

havaitsivat tuloksissaan kesällä nousevan energiatehokkuuden, koska vertailukaton 

pintalämpötila on korkeampi. Kun tuloksia verrataan näihin aikaisempiin tutkimuksiin, 

niin esille ei noussut viherkaton etu energialuokan nousussa ja millaisia vaikutuksia 

lämpöhäviön paranemisella on katon lämpötilajakaumaan. Hulevesien hallintaa on 

käsitelty niin kansainvälisesti (Shafique, Kim & Rafiq, 2018) kuin Suomessa 

(Kuoppamäki ym., 2016) ja niissä on havaittu, että viherkatolla on vedenpidätyskykyä, 

joka on hidastanut valuntahuippuja. Tässä tutkimuksessa selvitettiin vedenpidätyskyvyn 

kapasiteettia ja tulosten perusteella päästiin samoihin havaintoihin, että viherkatolla on 

vedenpidätyskykyä hulevesien hallintaan. Tulosten perusteella varastointikykyä on 

enemmän kuin kattopinta-alalle syntyvää hulevettä. Ongelmana onkin, että viherkatto 

pystyy hallitsemaan vain katolle tulevat vedet, eikä esimerkiksi parkkialueille syntyviä 

vesiä. Kustannushyöty nousi tämän kohteen osalta 15 %, mutta kalliit 
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rakennuskustannukset pitivät nettonykyarvon miinuksen puolella. Bianchinin ja 

Hewagen (2012) tutkimusten perusteella on päästy nettonykyarvon kanssa positiiviselle 

puolelle eli viherkaton rakentaminen on saatu kannattavaksi. Tässä tapaustutkimuksessa 

ei päästy plussan puolelle. Tähän vaikutti se, että tutkimuksessa otettiin huomioon vain 

kiinteitä kustannuksia, eikä esimerkiksi hiilinielun etuja. Rakenteiden kestävyyttä ei ole 

tutkittu paljoa ja esille on noussut vain viherkaton tuoma suurempi kuorma. Tulosten 

ansiosta voidaan todeta, että tämän suunnitellun tapauksen kohde kestää viherkaton 

aiheuttaman lisäkuorman ilman lisärakenteita. Näin ollen sillä ei ole vaikutusta 

rakennuskustannuksiin. Tämä on kuitenkin todella kohdekohtaista ja rakenteiden 

tarkastelu tulee tehdä erikseen joka rakennukselle, sillä katon aiheuttaman kuorman 

vaihtelevuus on suurta viherkaton rakenteen vaihtelun takia. Vihertehokkuutta ei ole 

tutkittu paljoa. Sen avulla halutaan lisätä muun muassa kaupunkien viihtyvyyttä ja 

hulevesien hallintaa. Tulosten mukaan viherkatto nostaa alueen vihertehokkuutta 3 kertaa 

enemmän kuin vertailtu bitumikatto.  

Kuva 11. Oulun tapaustutkimuksen tulosten plussat ja miinukset. 

 

5.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Arvioin seuraavaksi tämän diplomityön luotettavuutta, uskottavuutta ja 

käyttökelpoisuutta. Tieteellisessä tutkimuksessa luotettavuuden ja uskottavuuden 

edellytyksenä pidetään sitä, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön 

edellyttämällä tavalla. Tutkijalta edellytetään rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja 

tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten analysoinnissa ja niiden esittämisessä sekä 

Plussat

+ Matalampi energiankulutus

+ Pystyy hallitsemaan osaa alueen    
hulevesistä

+ Elinkaaren aikana kustannushyöty 
nousee

+ Rakenteesta riippuen ne kestävät 
kevyt rakenteisia viherkattoja

+ Nostaa alueen vihertehokkuutta

Miinukset

- Osa hulevesistä tulee hallita muilla 
keinoilla

- Rakennuskustannukset 
huomattavasti suurempia

- Rakenteiden kestävyys tulee tutkia 
kohde kohtaisesti (kuormien 
vaihtelevuus suurta, johtuen 
viherkattojen vaihtelevuudesta)
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arvioinnissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2013). Tarkastelen seuraavaksi tätä 

diplomityötä näistä lähtökohdista ja arvioin sen luotettavuutta.  

5.1.1 Tutkimusaineiston riittävyys ja relevanssi 

Luotettavuuden kannalta voidaan kysyä, kuinka luotettavana ja riittävänä voidaan pitää 

yhtä tapausta. Tapaustutkimusta voidaan pitää vaihtoehtona silloin, kun tutkimuksessa 

voidaan kysyä miten ja miksi. Lisäksi tutkimuksen kohteena on esimerkiksi ajassamme 

oleva ilmiö todellisesta elämästä (Yin, 1994). Viherkaton toimivuus pohjoisessa 

olosuhteessa voidaan katsoa liittyvän todelliseen elämään, jolle voi asettaa kysymykset 

miten ja miksi. Kysymykseen miten saadaan vastauksia luvusta 3 ja kysymykseen miksi 

saadaan vastauksia luvuista 2 ja 4. Luvussa 3 vastasin kysymykseen miten viiden eri 

tutkimusmenetelmän avulla, joiden avulla saatiin laaja ja kokonaisvaltainen käsitys 

viherkaton toimivuudesta pohjoisissa olosuhteissa. Kysymykseen miksi saadaan 

vastauksia luvuista 2 ja 4, joissa olen tarkastellut aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta 

ja tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia. Tutkimuksen luotettavuutta lisää menetelmien 

toistettavuus. Toistettavuus onnistuu tutkimusmenetelmissä tarkasti avattujen laskemien 

avulla. Tutkimuksen luotettavuutta voitaisiin lisätä tutkimalla lisää samankaltaisia 

tapaustutkimuksia ja vertailemalla niiden tuloksia.  

5.1.2 Analyysien luotettavuus 

Tutkimuksen ja analyysin luotettavuuden kannalta on olennaista, että tutkija avaa 

tutkimuksen eri vaiheet lukijalle mahdollisimman tarkkaan (Hirsjärvi ym., 2007). Olen 

pyrkinyt perustelemaan tekemäni valinnat järjestelmällisesti ja avaamaan 

yksityiskohtaisesti tulosten analyysit. Tutkimuksen validiteetin avulla kuvataan sitä, 

miten hyvin tutkimusmenetelmät ovat onnistuneet mittaamaan sitä asiaa, mitä on ollut 

tarkoitus tutkia (Hirsjärvi ym., 2007). Tutkimusmenetelmät ovat vastanneet tutkimuksen 

kysymyksiin ja ovat näin ollen olleet relevantteja menetelmiä tutkimuksessa. 

Epävarmuutta tutkimukseen toi tapauksen suunnittelutilanteen keskeneräisyys. Näin 

ollen suunnittelusta ei saatu vielä todellisia tietoja. Lisäksi viherkaton arviointi pitkällä 

tähtäimellä on vaikeaa, koska mittaustuloksia ei ole saatavilla. Tutkimus on tässä 

tapauksessa ollut laskentatietoihin perustuvaa. Laskentatietojen epävarmuutta lisää 

tietojen mahdollinen väärä tulkinta ja erilaisten ja eriaikaisten suoritusten saattaminen 

vertailukelpoisiksi. Tulosten luotettavuutta lisää se, että tutkimusta on ohjannut kolme 

ohjaajaa sekä ohjausryhmä. Jokainen ohjaaja on tarkastanut ja kommentoinut omaa 
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tutkimusaluettaan; hulevesien hallintaa on tarkastellut Pekka Rossi, kustannuslaskentaa 

Kirsi Aaltonen ja rakenteiden kantavuutta Matti Kangaspuoskari. Lisäksi Oulun 

kaupungin ohjausryhmä, jotka ovat kommentoineet tutkimusta. Nämä kommentit on 

otettu huomioon työssä. Tutkijan oma rooli (positio) on tässä tutkimuksessa vaikuttanut 

myös tutkimuksen kulkuun. Olen aiemmin (2018) tehnyt kandidaatin tutkielman 

viherkatoista. Tämä antaa tutkijalle esiymmärryksen aiheesta, jolloin tutkija pääsee 

syventämään aikaisempaa tietämystään.  

5.2 Jatkotutkimukset 

Kustannushyötyanalyysin jäädessä vajaaksi työn rajauksen puitteissa. Jatkossa 

kannattaisi tehdä tutkimusta päiväkohtaisesta energian kulutuksesta ja selvittää, mikä on 

viherkaton todellinen kustannushyöty energiankulutuksessa. Lisäksi voisi tutkia 

lämpötilan vaihteluiden vaikutusta viherkaton hulevesien hallinnassa. Estääkö keväällä 

jäätynyt vesi katon hulevesien hallinnan vai parantaako viherkatto hulevesien hallinnan 

mahdollisuutta, kun ei tarvitse ottaa huomioon routaa? Näiden avulla saataisiin koottua 

vielä laajempi käsitys viherkaton hyödyistä ja kustannuksista.  
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 Ystävällisin terveisin,  
 Anna Malin  
 
 
 
 Liitteet: 
 Asemakaava 
  
 
 
 
 



   

Liite 4 (1). Tuulikuorman laskelmat painekertoimella.  

 

Tuulee pitkälle sivulle 

 

Ulkopuolinen paine: 

 

 d = 22,0 m 

 b = 60,6 m  

 ze = h = 8,44 m  

 
e = min(b,2*h) = min(60,6m , 2*8,44m) = min(60,6 , 16,88) = 16,88 m  
 
Vyöhykkeet jakautuvat alla olevan kuvan mukaisesti: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tuuli à  
 
        
 
 
 
 
 
 
        
 
A-vyöhyke =  !

"
 = 3,376 m 

B-vyöhyke = e - !
"
 = 15,064 m 

C-vyöhyke = 22,0 – e = 3,56 m 

 

Suhde h/d = 8,44 m / 22,0 m = 0,384 

 

Nyt kun suhde h/d on arvojen 1 ja 0,25 välillä, niin tulee tarkan arvon saamiseksi interpoloida 

vyöhykkeet D ja E: 



   

Liite 4 (2). Tuulikuorman laskelmat painekertoimella.  

 

 

𝐶$!%𝐶$!,(()%*,+")
+	
𝑐
$!,0()%123

𝐶
$!,(()%*,+")

1,0 − 0,25 ∗ (
ℎ
𝑑 − 0,25) 

 

𝑐$!,< = 	−1,2	  

𝑐$!,> = 	−0,8	  

𝑐$!,@ = 	−0,5	  

𝑐$!,A = 	0,72	  

𝑐$!,C = 	−0,34	  

 

𝑤!,< = 0,45 GH
IJ ∗ −1,2 = −0,54 GH

IJ  

𝑤!,> = 0,45 GH
IJ ∗ −0,8 = −0,36 GH

IJ  

𝑤!,@ = 0,45 GH
IJ ∗ −0,5 = −0,225 GH

IJ  

𝑤!,A = 0,45 GH
IJ ∗ 0,72 = 0,324 GH

IJ  

𝑤!,C = 0,45 GH
IJ ∗ −0,34 = −0,153 GH

IJ  

 

Sisäpuolinen paine:  

 

Suhde h/d = 8,44m / 22,0m = 0,384 

Aukkojen ajatellaan jakaantuvan tasaisesti ympärirakennusta, joten käytetään aukkosuhdetta: 

𝜇 = )
M
= 	 ++,*I

N*,NI
= 0,363  

 

Cpi = 0,30 

𝑤O = 0,45 GH
IJ ∗ 0,30 = 0,135	 GH

IJ  

 

Nettopaine:  

 

𝑤P!Q,< = −0,54 GH
IJ − 0,135	

GH
IJ = 	−0,675	

GH
IJ	  



   

Liite 4 (3). Tuulikuorman laskelmat painekertoimella.  

 

𝑤P!Q,> = −0,36 GH
IJ − 0,135	

GH
IJ = 	−0,495	

GH
IJ   

𝑤P!Q,@ = −0,225 GH
IJ − 0,135	

GH
IJ = 	−0,36	

GH
IJ  

𝑤P!Q,A = 0,324 GH
IJ − 0,135	

GH
IJ = 0,189	 GH

IJ  

𝑤P!Q,C = −0,153 GH
IJ	

− 0,135	 GH
IJ = −0,288	 GH

IJ  

 

 

Tuulee pääty seinään 

 

Ulkopuolinen paine:  

 

d = 60,6 m 

 b = 22,0 m  

 ze = h = 8,44 m  

 

e = min(b,2*h) = min(22,0m , 2*8,44m) = min(22,0 , 16,88) = 16,88 m  

 

Vyöhykkeet jakautuvat seuraavalaisesti: 

A-vyöhyke =  !
"
 = 3,376 m 

B-vyöhyke = e - !
"
 = 15,064 m 

C-vyöhyke = 60,6 – e = 43,72 m 

 

Suhde h/d = 8,44 m / 60,6 m = 0,139274 

Nyt suhde on pienempi kuin 0,25, joten ei tarvitse interpoloida. 

 

𝑐$!,< = 	−1,2	  

𝑐$!,> = 	−0,8	  

𝑐$!,@ = 	−0,5	  

𝑐$!,A = 	0,70	  

𝑐$!,C = 	−0,30	  



   

Liite 4 (4). Tuulikuorman laskelmat painekertoimella.  

 

𝑤!,< = 0,45 GH
IJ ∗ −1,2 = −0,54 GH

IJ  

𝑤!,> = 0,45 GH
IJ ∗ −0,8 = −0,36 GH

IJ  

𝑤!,@ = 0,45 GH
IJ ∗ −0,5 = −0,225 GH

IJ  

𝑤!,A = 0,45 GH
IJ ∗ 0,70 = 0,315 GH

IJ  

𝑤!,C = 0,45 GH
IJ ∗ −0,30 = −0,135 GH

IJ  

 

Sisäpuoline paine:  

 

Suhde h/d = 8,44m / 60,6m = 0,139 

Aukkojen ajatellaan jakaantuvan tasaisesti ympärirakennusta, joten käytetään aukkosuhdetta: 

𝜇 = )
M
= 	 N*,NI

++,*I
= 2,75  

 

Cpi = - 0,30 

𝑤O = 0,45 GH
IJ ∗ −0,30 = −0,135	 GH

IJ  

 

Nettopaine:  

 

𝑤P!Q,< = −0,54 GH
IJ + 0,135	

GH
IJ = 	−0,405	

GH
IJ	  

𝑤P!Q,> = −0,36 GH
IJ + 0,135	

GH
IJ = 	−0,225

GH
IJ   

𝑤P!Q,@ = −0,225 GH
IJ + 0,135	

GH
IJ = 	−0,09	

GH
IJ  

𝑤P!Q,A = 0,324 GH
IJ + 0,135	

GH
IJ = 0,459	 GH

IJ  

𝑤P!Q,C = −0,153 GH
IJ	

+ 0,135	 GH
IJ = −0,018	 GH

IJ  

 

Suurin nettopaine on 𝑤P!Q,< = −0,675	 GH
IJ	. Miinusmerkki osoittaa sen olevan imua.  

 



   

Liite 5 (1). Pilarin kestävyyslaskelmat.  

 

B = 22,0 m (Rakennuksen leveys) 

Lf = 6,0 m (Kehäväli) 

L = 7,56 m (Pilarin korkeus) 

 

Kuormat: 

- Viherkatto g1 = 1,3829 !"#$ 

- Rakenneputkiristikon paino metriä kohden g2 = 1 !"#  

- Lumikuorma q1 = 1,6 !"#$ 

- Tuulikuorma q2 = -0,675 !"#$ 

 

Vaakakuormat: 

𝐻&' = 𝑞*' ∗ 𝐿 = 6,075 !"
#
∗ 6,00𝑚 = 36,45	𝑘𝑁  

𝑉&' = 2 ∗ 𝑁&' = 2 ∗ 276,012	𝑘𝑁 = 552,024	𝑘𝑁  

𝐻&' < 0,15 ∗ 𝑉&'   epätarkkuudet otetaan huomioon 

 

𝜙 = 𝜙= ∗ 𝛼? ∗ 𝛼# = @
A==

∗ A
√C,DE

∗ F0,5 ∗ G1 + @
A
I = 0,00315  

𝐻&J = 𝜙 ∗ 𝑁&' = 0,00315 ∗ 276,012	𝑘𝑁 = 0,869438	𝑘𝑁	  

 

Sivusiirtymä: 

𝛿N.&' = 	
(NQR∗?S)
U∗&∗V∗WX	

= 	 =,YEZ[UY!"∗(CDE=)S

U∗A@==== \
]]$A∗@AY=@∗@=^	

= 2,32911	𝑚𝑚  

 

𝛼_` = G=,YEZ[UY!"
ACE,=@A!"

I ∗ G CDE=##
A,UAZ@@##

I = 10,2245 > 10  à ei tarvitse huomioida 2.kertaluvun 
vaikutuksia  
 

 

Tuulikuorman ollessa määräävä: 

𝑞*' = 	𝛾c,@ ∗ 𝑞A ∗ 𝐿d = 1,5 ∗ 1 ∗ 0,675 !"
#$ ∗ 6,0𝑚 = 6,075 !"

#
	  

 



   

Liite 5 (2). Pilarin kestävyyslaskelmat.  

 

𝑀&' = 	
D∗Jfg∗h$

A∗Y
+ ifg∗h

A
+ NQR∗h

A
= 	

D∗E,=CDj\] ∗(C,DE#)$

A∗Y
+ D,U[E!"∗C,DE#

A
+ =,YEZ[UY	!"∗C,DE#

A
=

131,997	𝑘𝑁𝑚  

𝐹? =
U
Y
∗ 𝑞*' ∗ 𝐿 + 𝐹*' + 𝐻&J =

U
Y
∗ 6,075 !"

#
∗ 7,56𝑚 + 5,346𝑘𝑁 + 0,869438	𝑘𝑁 =

23,4381𝑘𝑁  

𝑉&' = 	
D
Y
∗ 𝑞*' ∗ 𝐿 +

@
U
∗ 𝐹? =

D
Y
∗ 6,075	 !"

#$ ∗ 7,56𝑚 + @
U
∗ 23,4381	𝑘𝑁 = 36,5171	𝑘𝑁  

𝑠' = 	𝛾c,A ∗ 𝜓= ∗ 𝑞@ = 1,5 ∗ 1 ∗ 0,7 ∗ 1,6 !"
#$ = 1,68 !"

#$  

Go = 1,15 ∗ 1,0 ∗ 𝑔@ = 1,15 ∗ 1 ∗ 1,3829	 !"
#$ = 1,59034	 !"

#$  

𝑁&',@ = 0,5 ∗ (1,35 ∗ 1,0 ∗ 𝑔@) ∗ 𝐿d ∗ 𝐵 = 0,5 ∗ G1,35 ∗ 1,0 ∗ 1,3829 !"
#$I ∗ 6,0𝑚 ∗

22,0𝑚 = 123,216	𝑘𝑁  

𝑁&',A = 0,5 ∗ (𝐺' + 𝑠') ∗ 𝐿d ∗ 𝐵 + 1,15 ∗ 1 ∗ 𝑔A ∗
s
A
= 0,5 ∗ G1,59034 !"

#$ + 1,68
!"
#$I ∗

6,0𝑚 ∗ 22,0𝑚 + 1,15 ∗ 1 ∗ @!"
#
∗ AA,=#

A
= 228,492	𝑘𝑁  

Mitoittava kuormitusyhdistelmä on 𝑁&',A . 

 

Lumikuorman ollessa määräävä: 

𝑞*' = 	𝛾c,A ∗ 𝜓= ∗ 𝑞A ∗ 𝐿d = 1,5 ∗ 1 ∗ 0,6 ∗ 0,675 !"
#$ ∗ 6,0𝑚 = 3,645 !"

#
	  

𝐹*' = 𝑞*' ∗ (𝐻 − 𝐿) = 3,645 !"
#
∗ (8,44𝑚 − 7,56𝑚) = 3,2076	𝑘𝑁  

𝑀&' = 	
D∗Jfg∗h$

A∗Y
+ ifg∗h

A
+ NQR∗h

A
= 	

D∗U,E[Dj\] ∗(C,DE#)$

A∗Y
+ U,A=CE!"∗C,DE#

A
+ =,YEZ[UY	!"∗C,DE#

A
=

80,5127	𝑘𝑁𝑚  

𝐹? =
U
Y
∗ 𝑞*' ∗ 𝐿 + 𝐹*' + 𝐻&J =

U
Y
∗ 3,645 !"

#
∗ 7,56𝑚 + 3,2076𝑘𝑁 + 0,869438	𝑘𝑁 =

14,4106𝑘𝑁  

𝑉&' = 	
D
Y
∗ 𝑞*' ∗ 𝐿 +

@
U
∗ 𝐹? =

D
Y
∗ 3,645	 !"

#$ ∗ 7,56𝑚 + @
U
∗ 14,4106	𝑘𝑁 = 22,0262	𝑘𝑁  

 

𝑠' = 	𝛾c,A ∗ 𝑞@ = 1,5 ∗ 1 ∗ 1,6 !"
#$ = 2,4 !"

#$  

Go = 1,15 ∗ 1 ∗ 𝑔@ = 1,15 ∗ 1 ∗ 1,3829	 !"
#$ = 1,59034	 !"

#$  

 

 



   

Liite 5 (3). Pilarin kestävyyslaskelmat.  

 

𝑁&' = 0,5 ∗ (𝐺' + 𝑠') ∗ 𝐿d ∗ 𝐵 + 1,15 ∗ 1 ∗ 𝑔A ∗
s
A
= 0,5 ∗ G1,59034 !"

#$ + 2,4
!"
#$I ∗ 6,0𝑚 ∗

22,0𝑚 + 1,15 ∗ 1 ∗ @!"
#
∗ AA,=#

A	
= 276,012	𝑘𝑁  

 

Pilarin puristuskestävyys:  

 

𝑏v = ℎ − 3 ∗ 𝑡 = 300 − 3 ∗ 8 = 276	𝑚𝑚  

𝜓 = 1, 𝑘y = 4,0 (kahdelta reunalta tuettu levy) 

𝜆{vvv = 	
|}
~

AY,[∗�∗Ä!Å
= 	

$ÇÉ
Ñ

AY,[∗F$SÖSÖÖ∗√[,=
= 0,746536  

𝜆{vvv = 0,7463536 > 0,5 + Ä0,085 − 0,055 ∗ 𝜓 = 	0,5 + Ä0,085 − 0,055 ∗ 1 = 0,6732  

𝜌 = áàvvvvâ=,=DD∗(Uäã)

áàvvvv
$ = 	 =,C[EDUEâ=,=DD∗[

=,C[EDUE$
= 0,944771	 ≤ 1  

ℎçdd = 	𝜌 ∗ 𝑏v = 0,944771 ∗ 276𝑚𝑚 = 260,757	𝑚𝑚  

 

Tehoton alue: 

ℎVéV,çdd = (1 − 𝜌) ∗ 𝑏v = (1 − 0,944771) ∗ 276𝑚𝑚 = 15,2433	𝑚𝑚  

 

Poikkileikkausluokka on PL4, joten tulee rakenteessa neljä reikää. 

𝐴VéV,çdd = 4 ∗ ℎVéV,çdd ∗ 𝑡 = 4 ∗ 15,2433 ∗ 8 = 487,786	𝑚𝑚A  

 

Poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala: 

𝐴çdd = 𝐴 − 𝐴VéV,çdd = 9124	𝑚𝑚A − 487,786	𝑚𝑚A = 8636,21	𝑚𝑚A  

 

𝑁_,ê' = 	
YEUE,A@##$	∗UDD \

]]$

@,=
= 	3065,86	𝑘𝑁  

 

𝑁&' ≤ 𝑁_,ê'	 ok!  

 

 

 



   

Liite 5 (4). Pilarin kestävyyslaskelmat.  

 

Pilarin taivutuskestävyys: 

 

𝑊çdd = 	
Wíìì
ç
  

 

𝑏çdd = 	𝜌 ∗ 𝑏v = 0,944771 ∗ 276𝑚𝑚 = 260,757	𝑚𝑚  

𝑏VéV,çdd = (1 − 𝜌) ∗ 𝑏v = (1 − 0,944771) ∗ 276𝑚𝑚 = 15,2433	𝑚𝑚  

Taivutuksessa poikkileikkausluokka lasketaan vain puhtaasta taivutuksesta, jolloin 

taivutuksessa yksi reikä. 

𝐴VéV,çdd = 1 ∗ 𝑏VéV,çdd ∗ 𝑡 = 1 ∗ 15,2433 ∗ 8 = 121,946	𝑚𝑚A  

 

𝑧=,çdd = 	
ï∗ñóâ∑[ïöõö,íìì,ú∗ñöõö,íìì,ú]

ïâ∑ïöõö,íìì,ú
= 	

Z@A[##$∗Sóó]]
$ â@A@,Z[E##$∗(U==##âÑ]]

$ )

Z@A[##$â@A@,Z[E##
=

	148,022𝑚𝑚  

 

𝐼çdd = 𝐼 + 𝐴ü𝑧é − 𝑧=,çdd†
A − ∑ 𝐼VéV,çdd,° − ∑ ¢𝐴VéV,çdd,°ü𝑧VéV,çdd,° − 𝑧=,çdd†

A£	  

= 12801 ∗ 10[ + 9124 ∗ (150 − 148,022)A − @D,A[UU∗YS

@A
− 121,946 ∗ ¢G300 − Y

A
I −

148,022£
A
= 12537 ∗ 10[	𝑚𝑚[  

 

𝑊çdd = 	
@ADUC[CUD,ZZADD##^

U==##â@[Y,=AA##
= 824	953	𝑚𝑚U  

 

𝑀_,ê'	 = 	
YA[ZDU##S∗UDD	 \

]]$

@,=
= 292	858	382,64	𝑁𝑚𝑚 = 292,9	𝑘𝑁𝑚  

 

𝑀&' ≤ 𝑀_,ê'  ok! 

 

Poikkileikkauksen kestävyys: 

?
§
= U==##

Y##
= 37,5	 ≤ CA∗�

•
+ 3 =

CA∗F$SÖSÖÖ

@
+ 3 = 61,5804  ok! 

 

Voidaan laskea leikkauskestävyys plastisen leikkauskestävyyden perusteella. 



   

Liite 5 (5). Pilarin kestävyyslaskelmat.  

 

Pilarin leikkauskestävyys: 

 

𝐴¶ =
Z@A=##$∗U==##
U==##äU==##

= 4560	𝑚𝑚A	  

 

𝑉{ß,ê' = 	
[DE=	##$∗	SÖÖ

√S
@,=

= 934,62	𝑘𝑁  

 

𝑉&' ≤ 𝑉{ß,ê'  ok!  

 

Taivutuksen ja leikkauksen yhteisvaikutus: 

𝑉&' ≤ 0,5 ∗ 𝑉{ß,ê'  

36,5171	𝑘𝑁 ≤ 0,5 ∗ 934,62	𝑘𝑁 = 467,31	𝑘𝑁  

à leikkausvoima ei piennenä taivutuskestävyyttä 

 

𝜌 = 	® A©Qg
©à™,´g

− 1¨
A
= GA∗UE,DA!"

ZU[,EA!"
− 1I

A
= 0,8498	  

 

𝑀©,ê'	 = 	 ¢𝑊{ß,≠ −
Æ∗ïØ$

Y∗§
£ ∗ G dX

∞±ó
I = 	 ¢824953𝑚𝑚U − =,Y[ZY∗	([DE=##)$

Y∗Y##
£ ∗ ≤

UDD \
]]$

@,=
≥ =

	194,841𝑘𝑁𝑚  

 

𝑀&' ≤ 𝑀©,ê' ok! 

 

Pilarin nurjahdustarkastelu: 

 

𝐿_`,≠ = 2,18 ∗ 𝐿 = 2,18 ∗ 7,56𝑚 = 16,48𝑚	 y-akselin suhteen  

 

𝑁_` = 	
¥$∗A@=	=== \

]]$∗@AY	=@=	===	##
^

(CDE=##)$
= 	976	802	𝑁 ∼ 	976,80	𝑘𝑁  

 

 

 



   

Liite 5 (6). Pilarin kestävyyslaskelmat.  

 

𝜆≠ = 	∂
YEUE,A@##$∗UDD \

]]$

ZCEY=A	"
=	1,77163  

 

Kylmämuovattu putkirakenne, jolloin nurjahduskäyrä on c. à 𝛼 = 0,49 

 

Φ = 0,5 ∗ (1 + 0,49 ∗ (	1,77163 − 0,2) + 1,77163A) = 2,45438  

 

𝜒≠ = 	
@

=,ZY=UA[ä	Ä=,ZY=UA[$ä	=,Y@AEC[$
= 0,182436   

  

𝑁π,ê' =	 0,182436 ∗ 8636,21𝑚𝑚A ∗	
UDD	 \

]]$

@,=
= 559	323𝑁 = 559,32	𝑘𝑁 

 

𝐿_`,ñ = 1,0 ∗ 𝐿 = 1,0 ∗ 7,56𝑚 = 7,56𝑚	 z-akselin suhteen  

 

𝑁_` = 	
¥$∗A@=	=== \

]]$∗@AY	=@=	===	##
^

(CDE=##)$
= 	4	642	151	𝑁 ∼ 	4642,15	𝑘𝑁  

 

𝜆ñ = 	∂
YEUE,A@##$∗UDD \

]]$

[E[A@D@	"
=	0,812674  

 

Kylmämuovattu putkirakenne, jolloin nurjahduskäyrä on c. à 𝛼 = 0,49 

 

Φ = 0,5 ∗ (1 + 0,49 ∗ (	0,812674 − 0,2) + 0,812674A) = 0,980324  

 

𝜒ñ = 	
@

=,ZY=UA[ä	Ä=,ZY=UA[$ä	=,Y@AEC[$
= 0,443716   

  

𝑁π,ê' =	 0,443716 ∗ 8636,21𝑚𝑚A ∗	
UDD	 \

]]$

@,=
= 1	360	367,88	𝑁 = 1360,37	𝑘𝑁 

 

 

𝑁&' ≤ 𝑁π.ê'  ok! 



   

Liite 5 (7). Pilarin kestävyyslaskelmat.  

 

Normaalivoiman ja taivutusmomentin yhteisvaikutus: 

 

𝜓 = 0  

𝑀? = 80,5127	𝑘𝑁𝑚  

𝑀∫ =
Z
@AY

∗ 𝑞*' ∗ 𝐿A =
Z
@AY

∗ 3,645 !"
#
∗ 7,56A = 14,6478	𝑘𝑁𝑚  

𝛼∫ = 	
ªº
ªΩ

= 	 @[,E[CY	!"#
Y=,D@AC	!"#

= 	0,181932  

𝐶#≠ = 0,2 + 0,8 ∗ 𝛼∫ = 0,2 + 0,8 ∗ (0,181932) = 0,345545	 < 0,4  

𝑘≠≠ = 𝐶#≠ ø1 + (𝜆≠vvv − 0,2) ∗
"Qg

¿X∗
\´j
¡±¬

√ = 0,9 ∗ ƒ1 + (1,77163 − 0,2) ∗ 	 ACE,=@A∗@=S

=,@YA[UE	∗Z@A[∗SÖÖ¬
≈ =

1,56066  

𝑘≠≠ ≤ 𝐶#≠ ∆1 + 0,8 ∗
𝑁&'

𝜒≠ ∗
𝑁ê!
𝛾ª@

« = 0,9 ∗ »1 + 0,8 ∗ 	
276,012 ∗ 10U

0,182436	 ∗ 9124 ∗ 3551
… = 	1,03827 

𝑘≠≠ = 1,23629  

𝑘ñ≠ = 1 − ø =,@∗á ∗"Qg
üÀ]Xâ=,AD†∗¿ ∗

\´j
¡±¬

√ = ƒ =,@∗=,Y@AEC[∗ACE,=@A∗@=S

(=,U[DD[Dâ=,AD)∗=,[[UC@E∗Z@A[∗SÖÖ¬
≈ = 0,836658   

 

𝑘ñ≠ = 1 − ø =,@
(À]Xâ=,AD)

∗ "Qg
¿ ∗

\´j
¡±¬

√ = ƒ =,@
(=,U[DD[Dâ=,AD)

∗ ACE,=@A∗@=S

=,[[UC@E∗Z@A[∗SÖÖ¬
≈ = 0,799006   

 
"Qg
¿X

\´j
¡±¬

+ 𝑘≠≠ ∗
ªX.QgäÃªX.Qg

¿ÕŒ
±X.´j
¡±¬

+ 𝑘≠ñ ∗
ª .QgäÃª .Qg

¿ÕŒ
± .´j
¡±¬

≤ 1,0	  

	 ACE,=@A∗@=S

=,@YA[UE∗ÑÉSÉ,$¬∗SÖÖ¬,ó
+ 1,23629 ∗ Y=,D@AC∗@=

Éä=

@,=∗Ñ$^	œÖS∗SÖÖ¬,ó

+ 0 = 0,8333	 ≤ 1,0	𝑜𝑘!		  

 
"Qg
¿ 

\´j
¡±¬

+ 𝑘ñ≠ ∗
ªX.QgäÃªX.Qg

¿ÕŒ
±X.´j
¡±¬

+ 𝑘ññ ∗
ª .QgäÃª .Qg

¿ÕŒ
± .´j
¡±¬

≤ 1,0	  

	 ACE,=@A∗@=S

=,[[UC@E∗ÑÉSÉ,$¬∗SÖÖ¬,ó
+ 0,799006 ∗ Y=,D@AC∗@=

Éä=

@,=∗Ñ$^	œÖS∗SÖÖ¬,ó

+ 0 = 	0,422549 ≤ 1,0	𝑜𝑘!		  

 

 



   

 

Liite 6 (1). Ristikon kestävyyslaskelmat  
 
Lf = 6,0 m (kehäväli) 
Lp = 2,20 m (solmuväli) 
 
Kuormat: 

- Viherkatto g1 = 1,3829 !"#$ 

- Lumikuorma q1 = 1,6 !"#$ 

 
𝑞&! = 1,6 !"

#$ ∗ 6,0𝑚 = 9,6 !"
#
   

𝑞!/001 = 1,3829 !"
#$ ∗ 6,0𝑚 = 8,2974 !"

#
  

 
𝑞7 = 𝐾9: ∗ (1,15 ∗ 𝑞!/001 + 1,5 ∗ 𝑞&!) = 1,0 ∗ (1,15 ∗ 8,2974 !"

#
+ 1,5 ∗ 9,6 !"

#
=

23,942 !"
#
  

 
𝐹@ = 𝑞 ∗ 𝐿B = 23,942 !"

#
∗ CD,DE#

D
F = 26,3362	𝑘𝑁  

 
𝐹D = 𝑞 ∗ 𝐿B = 23,942 !"

#
∗ CD,DE#

D
+ D,DE#

D
F = 52,6724	𝑘𝑁  

 
Yläpaarre: 𝑁J7 = 569,06	𝑘𝑁  
Alapaarre: 𝑁J7 = 162,96	𝑘𝑁 
Diagonaali: 𝑁J7 = 365,19	𝑘𝑁 
 

𝑀J7 =
LM∗NOPQRSTäQV

$

W
=

DX,YZD[\R ∗(D,DE#)$

W
= 14,4849	𝑘𝑁𝑚  

 

Yläpaarteen mitoitus (140x140x8 putkipalkki): 

 

𝑚]^ä = 31,4 !_
#
  

𝐴]^ä = 4004	𝑚𝑚D   

𝑊B^,]^ä = 194	200	𝑚𝑚X  

𝑓] = 355 "
##$  

𝐼 = 11	270	000	𝑚𝑚Z  

 

Nurjahduspituus on 1,0*solmuväli, sillä se on molemmista päistä nivelöity sauva. 

Solmuväli = 2,20m = 2200mm 

𝐿de = 1,0 ∗ 𝐿 = 2200𝑚𝑚  

𝛾g@ = 1,0  



   

 

Liite 6 (2). Ristikon kestävyyslaskelmat  
 

 

𝑁de = 	𝜋D ∗ 𝐸 ∗
:
Njk$

= 		 𝜋D ∗ 210	000 ∗ @@	DlE	EEE
DDEE$

= 4	826	114,20	𝑁 = 4826,11	𝑘𝑁  

𝜆 = 	n𝐴 ∗
op
"jk

= 	n4004 ∗ Xqq
ZWDr,@@∗@Es

= 0,542703  

 

Nurjahduskäyrä c à 𝛼 = 0,49 

Φ = 0,5 ∗ (1 + 0,49 ∗ (	0,907796 − 0,2) + 0,907796D) = 0,731226  

𝜒 = 	 @
E,lX@DDrx	yE,lX@DDr$x	E,qZDlEX$

= 0,609072   

 

𝑁z,{7 =	 0,609072 ∗ 4004 ∗
Xqq
@,E

= 865	746	𝑁 = 865,75	𝑘𝑁  

 

𝑁J7 ≤ 𝑁z.{7  ok! 

 

Taivutuskestävyys: 

 

𝑀d,{7	 = 	
@YZ	DEE##s∗Xqq	 \

RR$

@,E
= 68	941	000	𝑁𝑚𝑚 = 68,94	𝑘𝑁𝑚  

 

𝑀J7 ≤ 𝑀d,{7  ok! 

 

 

Alapaarteen mitoitus (120x120x8 putkipalkki):  

𝑚/^/ = 26,4 !_
#
  

𝐴/^/ = 3364	𝑚𝑚D   

𝑊B^,/^/ = 137	800	𝑚𝑚X  

𝑓] = 355 "
##$  

𝐼 = 6	769	000	𝑚𝑚Z  

 

Vetokestävyys 

𝑁d,{7 = 	
XXrZ##$	∗Xqq \

RR$

@,E
= 	1194,22	𝑘𝑁  



   

 

Liite 6 (3). Ristikon kestävyyslaskelmat  
 

𝑁J7 ≤ 𝑁d,{7	 ok!  

 

Diagonaalin mitoitus (110x110x6 putkipalkki): 

 

𝐿de = 0,9 ∗ 𝐿 = 0,9 ∗ 2990	𝑚𝑚  

𝐴7~/ = 2403	𝑚𝑚D    

𝐼7~/ = 4		246	000	𝑚𝑚Z  

𝑓] = 355 "
##$  

𝛾g@ = 1,0  

 

𝑁de = 	𝜋D ∗ 𝐸 ∗
:
Njk$

= 		 𝜋D ∗ 210	000 ∗ Z	DZr	EEE	
(E,Y∗DYYE)$

= 1	215	266,80	𝑁 = 1215,27	𝑘𝑁  

𝜆 = 	n𝐴 ∗
op
"jk

= 	n2403 ∗ Xqq
@D@q,Dl∗@Es

= 0,837828  

 

Nurjahduskäyrä c à 𝛼 = 0,49 

Φ = 0,5 ∗ (1 + 0,49 ∗ (	0,837828 − 0,2) + 0,837828D) = 1,00725  

𝜒 = 	 @
@,EElDqx	y@,EElDq$x	E,WXlWDW$

= 0,431517   

𝑁z,{7 =	 0,431517 ∗ 2403 ∗
Xqq
@,E

= 368	112	𝑘𝑁 = 368,11	𝑘𝑁  

 

𝑁J7 ≤ 𝑁z.{7  ok! 

 



Liite 7 (1). Viherkerroin – Tiedot ja ominaisuudet 
 
 

 
 



Liite 7 (2). Viherkerroin – Tiedot ja ominaisuudet 
 

 



Liite 8. Tarjoukset

Hinta-arvio
Rakenne Kerabit Kattohuopa Puutarhapalvelu
maksaruohomatto x x x
kasvualusta x x x
suodatinkangas x x x
salaojitus x x x
juurisuoja x x
vedeneristys x x
vedeneristys x x
+asennus x x
yhteensä 104-150 €/m2 110 €/m2 50 €/m2

Uponor
Viivästysallas 36 000 €/kpl


