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VIHERKATOT JA -SEINÄT 
VIIHTYVYYTTÄ JA TERVEYTTÄ 
LISÄÄMÄSSÄ



’VIHREISTÄ VIHREIN’
Biodiversiteettikatot

Viljelypuutarha 

Marja- ja 
hedelmätarhat

VIHERJULKISIVUT:
Parvekkeet, 
köynnökset: 
satunnaistettu koe 

Sisäpiha

• Kasvillisuuden 
menestyminen ja 
kehittyminen, 
vaikuttavat tekijät

• Viherjulksivujen
toimivuus teknisesti 
(TTY)

• Asukastutkimus

Kuva: ArkkitehtitoimistoTalli

Kasvihuone

Kehittyvä kerrostalo-ohjelma, 
Helsingin kaupunki

112 ARA-asuntoa 
– vuokra ja ASO

+ Sammalpaneelit & sammal 
betoniseinällä



UUDENLAISIIN 
VIHERRATKAISUIHIN 
LIITTYVÄT 
KOKEMUKSET JA 
KÄYTTÖ

• Odotukset ja toiveet viherrakenteita ja 
yhteistiloja kohtaan?

• Interventio – co-design: Miten 
yhteisten ulkotilojen mahdollisuudet 
voidaan hyödyntää mm. 
yhteisöllisyyden kehittämiseksi ja miten 
yhteisistä säännöistä sovitaan à
luodaan malleja ja toimintatapoja

• Miten yhteiset tilat otetaan haltuun ja 
miten niitä käytetään?

• Minkälaisia kokemuksia ympäristö 
tarjoaa (esim. elvyttävyys)?
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Kuvat: Taina Suonio



• Kaupungistuminen, ilmastonmuutos, biodiversiteettikriisi, 
väestörakenteen muutos – ratkaisukeskeisyys
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• Ekosysteemipalvelut, vihreä infrastruktuuri, 
luontopohjaiset ratkaisut (nature-based solutions) 

à
’TUOTETAAN 

LUONTOA’

-> miten viherrakenteen avulla voidaan 
vastata aikamme polttaviin ongelmiin?

-> tuodaan luonto näkyväksi



à ”monitoiminnallinen vihreä 
infrastruktuuri” 
à kokonaissuunnittelu

Kuva:  Malgorzata Gabrych

Miten viherrakenteen avulla voidaan vaikuttaa 
positiivisesti sekä kaupungin ekologiseen 
toimivuuteen että kaupunkilaisten hyvinvointiin?

VÄHÄN TILAA – PALJON TARPEITA
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VIIDES ULOTTUVUUS –
VIHERKATOT JA VIHERSEINÄT 
OSAKSI KAUPUNKIA 
–TUTKIMUSOHJELMA 2011 à
Luonnontieteellinen keskusmuseo 2011-2016 
Ympäristötieteiden laitos 2017 -> 

Kuvat: Niina Ala-Fossi



MITÄ HYÖTYÄ?
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Vedenhallinta
Viherkatto imee ja pidättää 
sadevettä
à huleveden määrä vähenee
à virtaamahuiput alenevat

Lämmönsäätely
à viilennys: lieventää 

lämpösaarekeilmiötä
à energiansäästö
à terveysvaikutukset!
à tasoittaa lämpötilan vaihtelua, 

suodattaa UV-säteilyä
• suojaa kattomateriaaleja
• katon elinkaari pitenee

à seinät? 

Melun 
vaimeneminen
à äänieriste sisällä/ 

katukuilussa
à terveysvaikutukset!

Luonnon monimuotoisuus
à elinympäristöjä kasveille, 

hyönteisille (pölyttäjät!), 
maaperäeläimille…

à paahdeympäristöt tärkeitä 
monille harvinaisille hyönteisille 
ja putkilokasveille

à terveysvaikutukset!
• ’luontoaltistus’
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Ilmanlaatu 
à sitoo pienhiukkasia
à lisää ilmankosteutta
à terveysvaikutukset!

MITÄ HYÖTYÄ?

Viihtyisyys, virkistys, 
hyvinvointi
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’Esteettisyys’
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LUONTO TEKEE 
IHMISILLE HYVÄÄ: 

elvyttää, parantaa, 
hoitaa

Kuva: Malgorzata Gabrych



Ku
va

: T
ai

na
 S

uo
ni

o

PALJON TIETOA TARJOLLA

Pienikin viheralue voi olla monella 
tavalla hyödyllinen, jos se on lähellä 
ja hyvin suunniteltu.

Jo lyhyt oleilu luonnossa 
auttaa esim. stressiin, 
palauttaa keskittymiskyvyn 

Luonnonympäristöt lisäävät fyysistä 
aktiivisuutta ja sosiaalisia kontakteja.

Terveyshyödyt edellyttävät 
luontoympäristön säännöllistä 
käyttöä.

à LUONNON PITÄÄ OLLA LÄHELLÄ!
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Luonto vaikuttaa kaikkien 
aistien kautta.

Eri ihmiset tarvitsevat erilaisia luonto-
ympäristöjä, eri ympäristöjä tarvitaan eri 
elämänvaiheissa.

Kaupunkiympäristössä tarvitaan 
monimuotoista luontoa (biodiversiteetti) 
– yhteys esim. allergioihin.

à LUONNON PITÄÄ OLLA MONIPUOLISTA!

Eri luontoelementeillä ja niiden 
ominaisuuksilla on erilaisia vaikutuksia.
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Säännöllinen käynti 
viheralueilla parantaa
iäkkäiden ihmisten
elämänlaatua: 
onnellisuus, kiinnostus 
elämään, toimintakyky, 
sosiaaliset kontaktit, 
elinpiiri laajenee

Mm. aistipuutarhat ja puutarhaterapia voivat parantaa 
muistisairaiden, pitkäaikaispotilaiden ja tuetun palveluasumisen 
asiakkaiden  terveyttä ja hyvinvointia 
à nukkuminen ja keskittymiskyky paranevat 
à stressi, kipu ja ahdistus lievittyvät 
à tarvitaan vähemmän lääkkeitä à rahaakin säästyy

à KÄYTTÄJIEN TARPEET HUOMIOON!



VIHERKATOT JA -SEINÄT
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Pieni ja askeettinenkin viherkatto keskellä 
urbaania maisemaa voi tuottaa monipuolisia 
virkistyskokemuksia. 
à mm. koettu elvyttävyys oli keskimäärin 
yllättävän hyvä (Mesimäki, Hauru, Lehvävirta)
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Jo 40 sek. katselu kukkivalle 
viherkatolle voi palauttaa 
tarkkaavaisuuden (Lee at al. 2015) 

Pääsy monimuotoiselle 
viherkatolle tuotti työntekijöille 
monipuolisia 
virkistyskokemuksia (Loder 2014) 
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Viherseinä luokkahuoneessa voi 
tukea lasten kognitiivista 
suoriutumista ja lisätä 
luokkahuoneen viihtyisyyttä 
(van den Berg et al. 2017)
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Asenteet viherkattoja kohtaan ja 
ympäristöarvot voivat vaikuttaa 
viherkattojen kokemiseen 
(Jungels et al. 2013)

Monipuolinen, monimuotoinen kasvillisuus 
katolla miellyttää ihmisiä enemmän kuin 
yksipuolinen (mm. Lee et al. 2014, Fernandez-Cañero et al. 2013)



Kuva: Marja Mesimäki

Mesimäki et al. (2017): 
Neo-spaces for urban 
livability? Urbanites’ versatile 
mental images of green roofs 
in the Helsinki metropolitan 
Area, Finland. 
Land Use Policy 61 (open access) 
+ audio slides

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

Kaupunkilaiset unelmoivat monipuolisesta 
valikoimasta viherkattoja, jotka tarjoavat laajan 
kirjon erilaisia kokemuksia, mm. 
- sosiaalinen kanssakäyminen
- lepo ja rentoutuminen, leppoisa oleskelu
- inspiroituminen
- korkeuden ja avaruuden kokemus
- ’pehmeä kaupunki’

à TILAA MERKITYSTEN RAKENTUMISELLE!
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Kuva: Malgorzata Gabrych

FIKSUSTI VIHREÄÄ: 
monipuolista luontoa 
kaikkien saataville



MONIMUOTOISET RATKAISUT

Kuva: Malgorzata Gabrych

à räätälöinti 
tavoitteiden 

mukaan 



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

Varmistetaan, että
asetetut tavoitteet
jaetaan ja ymmärretään
yhteisesti

à arkkitehdin visiot
à rakennushankkeen

päätöksenteko
à rakentamisen

ammattilaiset
à vihersuunnittelu ja –

urakointi
à huolto
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à Tarvitaan monialaista ja integroivaa 
suunnitteluosaamista!

Sovitetaan viherkatto osaksi koko 
prosessia alusta lähtien à ei liimata 
viherkattoa eri toimijoiden tehtävien päälle 
rutiininomaisesti

Viherkatto kasvillisuuselementtinä (= luonto) mukaan 
rakentamisen prosessiin 

--> kasvillisuuden hyvinvoinnin edellytykset huomioon

Viherkatto ’haastaa’ monin tavoin rakennusalan 
vakiintuneet yleiset periaatteet, kriteerit, rutiinit ja 
toimintatavat (Mesimäki & Nieminen sekä Lehvävirta 2015)

Kuva: Malgorzata Gabrych



Ohjausta tarvitaan!
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Koskelan monipuolinen 
palvelukeskus (uudisrakennus)

Miten tuotetaan hyvinvointia 
tukeva viherympäristö 
rakennuksen yhteyteen? 
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”Aamiainen ruohikolla – ihanaa. 
Kuitenkin mukavassa tuolissa, tai 
vaikka pyörätuolissa istuen. Miksei 
sängyssäkin, jos ei muu onnistu.”

”Kasvit ja kukat on aseteltu niin, että katolla jää hyvin tilaa 
tehdä muitakin arjen ja juhlan asioita. Asukkaat tykkäävät 
viettää aikaa ylimmän kerroksen viheralueella. Viheralueella 
voi pitää mm. yhteisiä laulu/ askartelutuokioita, grillijuhlia, tai 
paistaa muurikkapohjalettuja. Sään salliessa katolla on myös 
mahdollista katsoa ulkoilmaelokuvaa.”

”Koemme yhdessä puutarhan ja 
ulkotilan rehevyyden, syksyiset 
kirpeät tuoksut sekä tyytyväisyyttä 
ettei ole kiirettä päästä osastolle.”

” Pieni aistipuutarha kruunaisi kattoterassin. Penkkejä joista 
voisi katsella erilaisia kukkia, maisemia, esim. pieni mäki/ 
kumpare/ puita, soliseva suihkulähde ja sorapintaiset polut.”

”Ei liikaa häslinkiä, luonnosta pitää 
saada myöskin vain nauttia ja olla vain 
(niinkuin mökillä chillataan)”
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LAADUKAS, HYVINVOINTIA TUKEVA 
VIHERYMPÄRISTÖ OSOITTAA ARVOSTUSTA 

ASUKKAILLE, ASIAKKAILLE JA 
HENKILÖKUNNALLE

LAATUTYÖKALU SUUNNITTELUN AVUKSI 
Anna Bengtsson, Patrik Grahn 2014. Outdoor Environments In Healthcare 
Settings: A Quality Evaluation Tool For Use In Designing Healthcare Gardens. 
Urban Forestry & Urban Greening, Vol 13, Issue 4, 878–891
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JULKAISUJA YNNÄ 
MUUTA:

Kestävän 
kehityksen 
Tunnustuspaanu 
2017 Suomen 
Arkkitehtiliitto 
SAFAlta J



KIITOS!
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Puolustetaan 
kasvillisuutta 
kaupungissa –
kaikkien 
parhaaksi!

Hyvä ympäristö ei synny 
itsekseen!
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