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Luonnossa, katolla
Haastattelut: Susanna Kari

Rentoutumista, luontoyhteyttä, hyötyviljelyä. 
Joskus vihreä virkistyskeidas löytyy yllättävän 
läheltä kaupunkiympäristössäkin –  
riittää, kun kipuaa katolle.

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSERIN arkkitehtuuriin tutus-
tuminen oli yksi viherkattoja tutkivan Marja Mesimäen ensim-
mäisistä kiinnostuksista uudenlaiseen vihreään infrastruktuuriin. 
“Se vei ajatuksia siihen, miten voitaisiin tuottaa mielenkiintoista 
kaupunkia erilaisten viherelementtien avulla ja samalla myös pa-
rantaa ympäristön laatua”, hän kuvailee kiinnostustaan rakennetun 
ympäristön ja luonnon rajapintoihin.

Marja on syntyperäinen kaupunkilainen, mutta ympäristöasiat 
ovat olleet hänelle aina tärkeitä. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa 
valtiotieteiden maisteriksi erikoistuen ympäristösosiologiaan ja 
kaupunkiympäristön kysymyksiin. Marja perusti Susanna Lehvä
virran kanssa viherkattoihin liittyvän Viides ulottuvuus -tutki-

musohjelman ja tällä hetkellä hän tekee väitöskirjaa viherkattojen 
omaksumisen ja kokemuksellisuuden parissa.

VIHERKATTOJEN NOUSU – MYÖS POHJOLAN OLOISSA
Maailmalla uudenlaisia viherkattoja on käytetty jo pitkään osana 
kaupunkimaisemaa ja niiden rakentamista ohjataan ja tuetaan mo-
nin tavoin. “Esimerkiksi Saksassa rakennetaan miljoonia neliömetrejä 
viherkattoja joka vuosi. Ranskassa taas tuli juuri voimaan laki, joka 
ohjaa voimakkaasti viherkattojen käyttöön aurinkopaneelien ohella.”

Äkkiseltään ajateltuna Suomi pitkine ja pimeine talvineen 
tuntuu haasteelliselta ympäristöltä viherkattojen systemaattiselle 
rakentamiselle. Marjan mukaan Viides ulottuvuus -ohjelmassa 
saadut tulokset kuitenkin osoittavat, että viherkatot toimivat 
esimerkiksi hulevesien hallinnassa myös Suomen olosuhteissa. 
Kasvillisuus pärjää, kunhan kasvualusta vain on tarpeeksi paksu.

Marja kuitenkin muistuttaa, että rakentamisen näkökulmasta 
viherkatot ovat Suomessa vielä jotain uutta. Neljä vuotta sitten edes 
viherkatto-termi ei ollut kovin yleisesti käytössä, mutta nykyisin jo 
monet kaavoittajat tuntevat viherkattojen edut ja ovat aktiivisesti 

Marja italialaisen kollegansa kanssa 
Wollishofenin vesilaitoksen orkideakatolla 
Sveitsin Zürichissä.
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 “Liikkeellä on  monenlaisia, 
osin perusteettomiakin 
 ennakkoluuloja.”
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integroimassa niiden rakentamista kaupunkisuunnitteluun. Tietoa 
ja osaamista tarvitaan kuitenkin vielä paljon ja sitä pitäisi levittää 
tehokkaasti. “Liikkeellä on monenlaisia, osin perusteettomiakin 
ennakkoluuloja”, Marja pohtii.

Yksi iso askel rakennusalan innostamiseksi on parhaillaan 
käynnissä: viherkattoja koskeva RT-kortin uudistaminen. “Sen 
myötä viherkattorakentamiseen saadaan lisää tietoa, joka auttaa 
viherkattojen suunnittelijoita ja rakentajia”, Marja kertoo.

Vaikka viherkatot elävätkin nyt modernia nousua, ei niiden 
rakentaminen ole ilmiönä uusi. Marja kuvailee Sveitsin Zürichissä 
sijaitsevaa lähes 100-vuotiasta Wollishofenin vesilaitoksen katon 
orkideaniittyä sadunomaiseksi. Myös Suomesta löytyy vastaava 
esimerkki: Linnanmäen vanhan vesitornin päällä oleva puutarha-
mainen viherkatto on perustettu jo 1930-luvulla. “Siellä on valtava 
määrä kasvillisuutta ja näkymät ovat huikeat.”

KÄYTTÖTARKOITUKSIA MONEEN LÄHTÖÖN
Viherkattoja voidaan suunnitella ja rakentaa monella eri tavalla 
ja moneen käyttötarkoitukseen. Näin ollen kattoratkaisujakin on 
monia erilaisia. “Esimerkiksi Sveitsissä on paneuduttu luonnon mo-
nimuotoisuuden edistämiseen ja suuntauduttu mahdollisimman 
luonnonmukaisten materiaalien käyttöön, kun taas esimerkiksi 
New Yorkissa harrastetaan paljon kattoviljelyä”, Marja tarjoaa kan-
sainvälistä vertailua.

Suomessa viherkattoja on toteutettu esimerkiksi piharakennus-
ten ja pienten katosten rakenteina, osittain “ehkä vanhan turvekat-
torakentamisen hengessä”. Viherkatot ovat juurtuneet hyvin myös 
liiketilojen ja julkisten rakennusten harjoille: viimeaikaisia suuria 
hankkeita ovat esimerkiksi Tikkurilan matkakeskus Dixi, Ikano Retail 
Center Vantaalla ja Oulun jätteiden lajitteluareena LAREn katto. 
Asuinrakennusten katoille viherkattoja ei ole Marjan oman koke-
muksen mukaan Suomessa vielä toteutettu erityisemmin. Tämä on 
kuitenkin myös nytkähtämässä liikkeelle, sillä esimerkiksi tulevilla 
Vantaan asuntomessuilla nähdään asuintalo, johon rakennetaan 
30 cm:n kasvualustalle niittymäinen viherkatto.

Marjan tutkimuksen mukaan viherkattoja kannattaisi räätälöidä 
erilaisiin käyttötarkoituksiin myös käyttäjänäkökulmasta. “Erilaisia 
sovelluksia voisivat olla esimerkiksi turvallinen oppimisympäristö 
koulurakennuksen katolla, terapeuttinen puutarha sairaalan tai 
vanhainkodin katolla, pieni rauhoittumiskeidas keskellä kaupunkia 
tai palstaviljelmä kerrostalon katolla.”

KÄYTTÄJÄ TARJOAA ARVOKASTA TIETOA
Kasvavasta viherkattoihin kohdistuvasta kiinnostuksesta huolimat-
ta viherkattojen käyttäjäkokemusten tutkimuksessa riittää valtavasti 
kartoitettavaa. Tietynlaisiin kattoratkaisuihin liittyviä preferenssejä 
on tutkittu esimerkiksi valokuvapohjaisilla tutkimuksilla. “Näiden 
harvojen olemassa olevien tutkimusten valossa on käynyt ilmi, 
että viherkatoista pidetään visuaalisesti enemmän kuin kasvitta-
mattomista katoista, ja että viherkatot voivat tuottaa elvyttäviä 
kokemuksia”, Marja esittelee aikaisempaa tutkimusta.

Marjalla on itsellään kokemusta useista erilaisista tutkimuksista 
liittyen viherkattojen käyttäjäkokemuksiin. Hän on esimerkiksi 
tehnyt haastattelututkimusta yksityisistä henkilöistä, jotka ovat 
hankkineet viherkaton omistamaansa rakennukseen. Tutkimuksen 
mukaan nämä ihmiset olivat tyytyväisiä kattoihinsa: viherkaton 
helppohoitoisuus oli yllättänyt ja vuodenaikojen mukaan vaihtuva 
näkymä miellyttänyt.

Pyrkiessään   
hiili neutrauliuteen 
 Kööpenhaminan  kaupunki  
on ottanut käyttöön 
 linjauksen, jonka mukaan 
tietyin edellytyksin  
kaikkiin uusiin  
rakennuksiin on  
rakennettava viherkatto.  
Marja osallistui puhujana  
viherkattoteemaiseen 
 seminaariin Kööpenhaminassa.

Ikanon katon koealoja 
Vantaalla. 

”Kommunikointi  
eri toimijoiden välillä  

läpi koko rakennushankkeen  
on tärkeää.”

Yhdessä maisteriopiskelija Hanna Niemisen kanssa Marja 
on puolestaan tehnyt tapaustutkimusta viherkatoista osana 
suuria rakennushankkeita. Analyysin perusteella havaittiin, 
että eri toimijat antavat rakennusprojektin edetessä viherka-
tolle erilaisia merkityksiä ja tavoitteita, ja tällöin lopputulos ei 
välttämättä vastaa kenenkään odotuksia eikä toimi halutulla 
tavalla. Kommunikointi eri toimijoiden välillä läpi koko raken-
nushankkeen on siis tärkeää.

Viherkattojen kokemuksellisuutta Marja on tutkinut kyse-
lylomakkeen ja ns. eläytymismenetelmän avulla. Kyselytutki-
muksessa mitattiin koettua elävyyttä ja toisaalta viherkattojen 
yleistä hyväksyttävyyttä. Marja kertoo, että alustavien tulosten 
mukaan viherkatot voivat olla merkittävä lisä rakennettujen 
kaupunki alueiden virkistyspotentiaaliin erityisesti silloin, kun 
pääsy muuhun luontoon on rajattua. Eläytymistutkimuksen 
aineistona käytetään puolestaan tarinoita tulevaisuuden vi-
herkatoista.  “Tutkimus osoittaa, että viherkatot voivat tuottaa 
samankaltaisia kokemuksia kuin muukin kaupunkiluonto, mutta 
niihin liittyy myös oma erityinen kokemuksellisuuden tasonsa.”
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”Viherkaton helppohoitoisuus  
oli yllättänyt käyttäjät ja 
 vuodenaikojen mukaan 
 vaihtuva näkymä miellyttänyt.”

RAKENTEELLISIA JA KOKEMUKSELLISIA HYÖTYJÄ
Hulevesien hallinta tonteilla, viilennys ja melun vaimennus ovat 
esimerkkejä viherkattojen fyysisistä hyödyistä. Lisäksi viherkatot 
suojaavat kattorakenteita UV-säteilyltä ja lämmönvaihtelujen 
haurastuttavalta vaikutukselta, mikä voi pidentää katon elinkaarta 
jopa 2–3 kertaa verrattuna kasvittamattomaan kattoon.

Vehreillä katoilla on kuitenkin paljon annettavaa myös koke-
muksellisuuden näkökulmasta. Visuaalinen miellyttävyys ja sitä 
kautta ihmisen hyvinvointia parantava vaikutus on katon yksi selkeä 
etu, mutta viherkatot ovat paljon muutakin kuin vain “maiseman 
kaunistus”. “Esimerkiksi oleskeluun tarkoitetut viherkatot voivat 
tarjota käyttäjille monia hyötyjä sosiaalisesta kanssakäymisestä 
hyötykasvien kasvatukseen”, Marja kertoo. Näiden tekijöiden lisäksi 
Marjan eläytymistutkimuksen kertomuksissa nousivat esiin muun 
muassa sellaiset seikat kuin luontoyhteys ja luonnosta oppiminen, 
lepo ja uudistuminen sekä näköalojen kokeminen.

Viherkattojen tuottamat virkistys- ja hyvinvointihyödyt olisikin 
hyvä huomioida viherkattojen suunnittelussa ja rakentamisessa 
sekä rakentamisen ohjauksessa. Marja painottaa, että käyttäjät 
kannattaisi ottaa mukaan suunnitteluun erityisesti silloin, kun 
viherkatolla tavoitellaan monenlaisia hyötyjä nimenomaan käyt-
täjien näkökulmasta. 

ESPANJALAINEN MARC GRAÑÉN on itseop-
pinut puutarhuri. Hän aloitti biologian opin-
not yliopistossa ja vaikka hän ei suorittanut 
tutkintoa loppuun, opiskelu avasi hänelle 
erityisen näkökulman puutarhanhoitoon. 
”Opin paljon luonnosta ja yritin kopioida 
luonnon omia malleja maisemansuunnitte-
luun”, Marc kertoo kiinnostuksestaan kestä-
vään maisemointiin.

Kun tämä Bescanón kylästä kotoisin oleva 
puutarhuri oli ollut alalla viisitoista vuotta, 
eräs asiakas pyysi häntä toteuttamaan ta-
loonsa viherseinän. Silloin Marcin luovuus 
ja energia pääsivät toden teolla valloilleen: 
projekti toisensa jälkeen hän yhdisti maise-
masuunnitteluun yhä enemmän taidetta – 
aina kuitenkin kestävyysperiaate mielessään. 
Yhtenä päivänä Marc inspiroitui viemään 
viherrakentamisen kirjaimellisesti kokonaan 
uudelle tasolle. ”Katsoin kuvaa Barcelonan 
kaduista täynnä autoja, busseja ja betonia, 
ja silloin ajatus syntyi.” Marc jäi pohtimaan, 
voisiko ajoneuvojen katoille saada palan 
luontoa ja vihreyttä. ”Miksei?” oli hänen oma 
vastauksensa.

Marc haluaa ”liikkuvilla puutarhoillaan” 
piristää kaupunkien katukuvaa.

Marcin pyrkimyksenä on, että 
eläimet voivat elää harmoniassa 
hänen viherkatoillansa.  

 Tulevaisuudessa hän haluaisi 
rakentaa ”syötäviä”  viherkattoja 

esimerkiksi koulubussien katoille.

Marc suunnittelee ja toteuttaa jokaisen 
projektinsa yksityiskohtaisesti.

Marc Grañén

VIHERKATTOJA TOISELLA TASOLLA
Kun inspiraatio liikkuvista puutarhoista oli 

syttynyt, piti pohtia realiteetteja. Marc tutki lii-
kennelainsäädäntöä ja toteutuksen mahdollisia 
ekologisia seurauksia sekä puhui insinöörien 
kanssa ideansa rakenteellisesta puolesta. Lo-
pulta syntyi PhytoKinetic, ajoneuvojen katoille 
kiinnitettävä viherkattokonsepti. PhytoKinetic-
katossa kasvillisuus istutetaan erityiselle vesi-
viljelykasvualustalle, joka on kevyempää kuin 
maa-aines. Kokonaisuus kiinnitetään reunoilta 
kehyksillä ja päältä verkolla, jotta kaikki pysyy 
siellä missä pitääkin.

PhytoKinetic-katto imee itseensä hiilidiok-
sidia ja se toimii lämmöneristeenä kylmällä 
tai viilennyksenä kuumalla ilmalla. Lisäksi se 
tuo maisemaan lisäarvoa visuaalisuudellaan. 
”Ihmiset hymyilevät leveästi ja pyytävät py-
säyttämään auton, jotta he saisivat ottaa kuvia”, 
Marc kuvailee ihmisten ihailevia reaktioita.

Marc näkee keksintönsä toteuttamiskel-
poisena myös pohjoisemmassa katukuvassa 
kuten Suomessa. Esimerkiksi maksaruoho ja 
erilaiset havukasvit kestävät kylmiä olosuhteita. 
”Jokainen projekti on erilainen ja pitää suunni-
tella tarkasti kontekstin mukaan”, Marc sanoo.

Marc Grañén
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