
UNELMIEN 
VIHERKATTO

VIHERKATON RAKENNE
A kasvillisuus
B kasvualusta 
C suodatinkangas
D  salaojakenno
E lumppusuojakangas 
F vedeneristys

321

20
PARASTA 
VINKKIÄ

Puutarhapalvelu 
Hannonen toteutti 
omakotitalon kat-
toterassin yhtey-
teen viherkaton 
preeriakasveista. 
Kasvivalikoima 
on suunniteltu 
niin, että kukinta 
on runsainta 
alkukesästä, sillä 
talon asukkaat lo-
mailevat muualla 
heinäkuun.

Tutustu erilaisiin viherkatto-
ratkaisuihin messuilla ja näyt-
telypuistoissa. Esimerkiksi 
espoolaisen Marketanpuiston 
grillikatosta peittää näyttävä 
viherkatto. Puisto on avoinna 
päivittäin klo 8–21.

Huolellisesti rakennettu viherkatto lisää puutarhan viihtyisyyttä ja helpottaa  
sadevesien ohjailua. Valitse kattokasvillisuudeksi kuivan paikan perennoja, 

kotoisia ketokasveja tai vaikka sammalta. 
TEKSTI HEIDI HAAPALAHTI  KUVAT TEIJA TUISKU  ASIANTUNTIJAT JOUKO HANNONEN JA TAINA SUONIO 

RAKENNA HUOLELLA
Kevyinkin viherkattovaih-
toehto painaa yli 50 kiloa 
neliöltä, joten se vaatii paljon 
rakenteiden kestävyydeltä. 
Loivasti kalteva viherkatto on 
helpoin rakentaa, koska sil-
loin ei tarvitse huolehtia kas-
vualustan kiinnittämisestä. 
Rakennustieto on julkaissut 
RT-kortistossaan kolmen oh-
jekortin sarjan, jossa käsitel-
lään viherkaton rakentamista 
ja teknisiä ratkaisuja.

KÄYTÄ KOTIMAISIA  
KETOKASVEJA
Ne istuvat saumattomasti 
etenkin luonnonläheiseen 
ympäristöön. 
Katolle sopivia kotimaisia 
ketokasveja: 
• ahdekaunokki
• ahomansikka
• huopakeltano
• kangasajuruoho
• keltamatara
• ketoneilikka
• keto- ja aho-orvokki
• kissankello

A

B

C

D

Hyvin  
suunniteltu  
viherkatto kukkii 
keväästä syksyyn. 

Ruusu-
ruoho

Huopa-
keltano

• kissankäpälä
• matara
• päivänkakkara
• ruusuruoho
• tähkätädyke
• verikurjenpolvi

E
F

Kelta-
matara
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MAUSTA  
TUOKSUKASVEILLA
Monet kuivuutta erinomaises-
ti kestävät, voimakasaromiset 
yrttilajit, kuten meiramit, aju-
ruohot ja ruohosipulit, sopivat 
mainiosti kattokasveiksi.  

TUTUSTU MAKSARUO-
HOJEN MAAILMAAN 
Ne menestyvät viherkatolla 
kaikkein ohuimmassa ja ka-
ruimmassa kasvualustassa.   

HARKITSE SAMMALTA TAI JÄKÄLÄÄ, 
hortonomi Taina Suonio neuvoo. Sammal- ja 
jäkäläkatolle riittää perinteisiä viherkattoja 
ohuempi kasvualusta ja kevyempi rakenne. 

HYÖDYNNÄ OMAT  
YLIJÄÄMÄTAIMET 
Ostotaimien sijasta voit 
perustaa viherkaton myös 
puutarhasi helposti leviävien 
lajien taimista, esimerkiksi 
mansikan rönsyistä. 

SATSAA JATKUVAAN KUKINTAAN 
• kevät: matalat sipulikukat
• kesä: ketokukat ja perennat
• loppukesä ja syksy: heinät ja syysperennat

HALLITSE HULEVESIÄ
• Viherkatto varastoi hyvin 

sadevettä sekä viivyttää 
veden valumista esimer-
kiksi rankkasateen jälkeen. 

• Hiljalleen katolta noruva 
vesi on helpompi imeyttää 
hallitusti esimerkiksi pihan 
sadevesijärjestelmään. 

• Viherkatto on usein 
edullisempi ratkaisu pihan 
hulevesien johdatteluun 
kuin vaikkapa maan alle 
rakennettava viemäröinti. 

Viherkaton preeriakasvillisuudesta 
noin neljäsosa on erilaisia koriste-
heiniä. Tämän aukeaman viherkatto 
on Puutarhapalvelu Hannosen 
suunnittelema ja toteuttama.

7

9

10

11

12

65

KASVUALUSTAN LAATU
Tavallinen puutarhamulta ei 
sovellu viherkatolle. Kas-
vualustan tulee olla hyvin 
läpäisevää, jotta vesi ei jää 
seisomaan kuiviin kasvuoloihin 
sopeutuneiden kattokasvien 
juurelle. Toisaalta sen täytyy 
pystyä myös varastoimaan 
kosteutta ja luovuttamaan 
sitä kasvien käyttöön kuivina 
kausina. 

4

KASVILLISUUS & 
KASVUALUSTAN 
PAKSUUS 
• 6–8 cm:n kerros  

maksaruohoille, 15–20 cm 
niittyketokasveille 

• 10–30 cm riittää useim- 
mille kuivan paikan  
perennoille

• yli 30 cm käy jopa pensai-
den kasvattamiseen 

8
KUIVIIN OLOIHIN 
SOPEUTUNEET 
kasvilajit sopivat  
parhaiten viherkatolle.

KEVÄT KESÄ SYKSY

hento-
toppo

metsä-
lauha

kiilto-
lupikka

hopea-
toppo

ajuruoho
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Tämän aukeaman kuvat ovat Helsingin yliopiston koekatoilta, joilla 
testataan viherkattolajien kestävyyttä. 

VARO RAKENTEIDEN 
VAURIOITTAMISTA 
Mitoita rakenteiden kanta-
vuus niin, ettei katolla tarvitse 
välttämättä tehdä lainkaan 
lumitöitä, jotka voivat hel-
posti aiheuttaa rakenteisiin 
vaurioita. Vähintään 10-15 
cm:n lumipeite antaa kasveil-
le hyvän suojan talven ajaksi. 

PIDENNÄ KATON IKÄÄ 
Viherkatto suojaa kattorakenteita auringon 
vaurioittavilta ultraviolettisäteiltä ja lämpötilojen 
vaihteluilta. Bitumipohjaisen katon elinikä kaksin- 
tai jopa kolminkertaistuu viherkaton ansiosta. 
Viherkatto toimii myös lisäeristeenä, mikä voi 
tuoda säästöä lämmityskuluihin. 

13

14
PARANNA PUUTARHAN 
VIIHTYISYYTTÄ 
• Viherkatto viilentää pien- 

ilmastoa, sillä se ei kuume-
ne kovassakaan paahtees-
sa niin nopeasti kuin perin-
teiset kattomateriaalit. 

• Pölyä ja pienhiukkasia 
sitova kattokasvillisuus 
puhdistaa ilmaa. 

• Viherkatto vaimentaa 
ympäristöstä kantautuvaa 
melua. 

15
OTA MALLIA LUON-
NONMUKAISISTA 
puutarhoista ja salli katto-
kasvillisuuden elää omaa 
elämäänsä. Viherkatto on 
jatkuvasti kehittyvä pieni 
elinympäristö, eikä sen ole 
tarkoituskaan säilyä saman-
laisena vuodesta toiseen. 
Opettele hyväksymään, että 
jotkut kasvit saattavat kuolla 
ja toiset levittäytyä niiden 
kasvupaikoille. Poista kuiten-
kin säännöllisesti esimerkiksi 
katon rakenteiden toimintaa 
häiritsevät lajit. 

16
MODERNEJA KATTOKASVI-IDEOITA  
voit saada suurkaupunkien hulppeista julkisista viherkattoalu-
eista, kuten New Yorkin High Line -puistosta, joka on raken-
nettu hylätylle ilmajunaradalle. 

17
HOIDA  
MINIMAALISESTI 
Perustamisvuonna viherkat-
to voi vaatia kastelua, mutta 
muuten se pärjää pitkälti 
omillaan. Kattokasvillisuus on 
tottunut karuihin olosuhtei-
siin, mutta se voi tarvita kas-
villisuudesta riippuen sekä 
lannoitusta että kalkitusta. 
Kitke ei-toivottu kasvilli-
suus kaksi kertaa vuodessa. 
Tarkista myös säännöllisesti 
kattorakenteiden, räystäs-
kourujen ja syöksytorvien 
kunto.  PERKAA POIS 

PUUT 
Lähiympäristön 
puustosta levittäyty-
neet siementaimet 
vaarantavat viherka-
ton vesieristyksen, 
sillä niiden voimakas 
juuristo voi tukkia 
salaojat. 

ILOITSE UUSISTA 
NAAPUREISTA 
Viherkatto on monille 
hyönteisille mieluinen elin-
ympäristö. Kukkivat kasvit 
houkuttelevat perhosia ja 
muita hyönteisiä, ja pikku-
linnut pesivät kasvillisuuden 
suojassa. 

18

19 20

Kivikkokasvina suosittu matala turkestaninmaksaruoho menestyy 
hyvin viherkatollakin. 

Parhaimmillaan 
viherkatto tuo 
luonnon 
lähemmäksi.

alppi-
asteri

syyskau-
nosilmä

mirrin-
minttu
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Vastaajana viherkattorakentamiseen erikoistunut kirkko-
nummelainen viherrakentaja Jouko Hannonen, Puutarha-
palvelu Hannonen Oy. 

Millaisia haasteita Suomen ilmasto aiheuttaa  
viherkattojen rakentajille?
– Tietysti talven suhteen pitää olla nöyrä ja ottaa se huo-
mioon viherkaton rakenteiden ja kasvillisuuden suunnitte-
lussa. Sanoisin kuitenkin, että talvea suurempi haaste on 
rakennusalalla yhä vieläkin vaikuttava vastustus viherkattoja 
kohtaan. Ajatellaan, että ne aiheuttavat esimerkiksi kosteus-
vaurioita. Suomessa osaaminen on ollut pitkään heikkoa, 
niinpä mekin olemme hakeneet oppimme Saksasta. Siellä 
on toteutettu viherkattoja systemaattisesti jo yli 40 vuoden 
ajan. Onneksi yhä useammat arkkitehdit meilläkin suhtautu-
vat viherkattoihin positiivisesti ja suunnittelevat niitä  
sekä julkisiin rakennuksiin että yksityiskoteihin. 

Mitä vinkkejä antaisit viherkatosta haaveilevalle?
– Viherkaton suunnittelussa täytyy tuntea sekä kasvit  
että ymmärtää katon toimintaperiaate. Jos rakenteissa  
tai kasvillisuuden valinnassa hutiloidaan, viherkatto voi 
jäädä lyhyeksi onneksi. Katolle sopivien, kuivuutta kestävien 
lajien kirjo on onneksi valtava. Aikaisemmin viherkatot 
toteutettiin lähes pelkästään maksaruohomatoilla, mutta 
nykyään suositaan näyttävämpiä perennoja ja heiniä. 

Vastaajana Britanniassa ja Irlannissa pitkään työskennellyt 
hortonomi Taina Suonio. Hän on Helsingin yliopiston Viides 
ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia -tutkimusryhmän 
jäsen.

Kuinka suuri trendi viherkatto on maailmalla?
– Valtava! Viherkattoja rakennetaan julkisiin rakennuksiin ja 
yhä enemmän myös yksityiskoteihin. Perinteisesti viherka-
tot ovat olleet suosittuja Keski-Euroopassa, mutta viime 
vuosina niistä on innostuttu myös esimerkiksi Britanniassa. 

Millaista viherkattotutkimusta Helsingin yliopistossa 
tehdään?
– Kyseessä on monitieteinen tutkimusohjelma, jonka 
tavoitteena on parhaiden ja kestävän kehityksen mukaisten 
viherkattoratkaisujen löytäminen Suomen olosuhteisiin. 
Tärkeä osa sitä ovat esimerkiksi keskustan kampusalueen 
viherkatot, joiden näyteruuduissa tutkitaan erilaisten lajien 
menestymistä. Näytealueita ei lannoiteta tai kalkita. 

Millaisista viherkatoista itse pidät eniten?
– Lontoon Cityssä oleva Barbican Center on minulle tärkeä, 
sillä olin tekemässä sen kasvisuunnittelua ja mukana rakenta-
massa. Se on todella kunnianhimoisesti toteutettu kokonai-
suus. Urbaanin rakennuksen alla kulkee moottoritie. Helsingin 
yliopiston keskustakorttelin viherkatot ovat myös minulle 
tärkeitä paikkoja tutkimusmielessä. 

”Maailmalla viherkatoilla on 
valtava suosio”

”Talvea suurempi haaste on 
rakennusalan vastustus”

Jouko 
hannosen 

vinkki
Loivasti laskeva 
viherkatto sopii 

useimpiin 
omakotitaloihin.  

1
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1. Varmista, että katon 
vedeneristys on kunnossa ja 
puhdista se sitten huolellises-
ti. Levitä sen jälkeen katolle 
lumppusuojakangas.
2. Kierrätysmuovista valmis-
tettu salaojituskerros koostuu 
2 x 1 m:n palasista. Kiinnitä ne 
toisiinsa puskusaumalla. 
Salaojakerros varastoi katolle 
tulevaa ylimääräistä kosteutta. 
3. Levitä suodatinkangas. Se 
säilyttää viherkaton toiminta-
kunnon, sillä se estää sekä 
kasvualustan että kasvien 
juuriston pääsyn salaojaker-
rokseen.  

4. Käytä aina kasvualustaa, 
joka on erityisesti viherkatto-
rakentamiseen suunniteltua.
5. Tasaa kasvualusta ja asenna 
sitten viherkaton reunoille 
salaojituksena toimiva 
singelikivireunus. Kiviaineksen 
pitää ehdottomasti olla 
pyöreäksi hioutunutta, sillä 
terävät särmät voivat tehdä 
vahinkoa viherkaton veden-
eristykselle!
6. Lannoita ja kalkitse 
kasvualusta valitsemasi 
kasvillisuuden vaatimusten 
mukaisesti. Kastele lopuksi 
huolellisesti. 

2
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Onnittelut 
voittajille!

A-LEHTIEN VUODEN 2016 SUURARVONNASSA  
JAETTIIN UPEAT PALKINNOT  
SEURAAVILLE ONNEKKAILLE:

PÄÄVOITTO:

50 000,00 €
RAHAA PUHTAANA KÄTEEN

KUUKAUSIVOITTO:

1 000,00 €
JOKA KUUKAUDEN VIIMEINEN ARKIPÄIVÄ

Heidi Hirvonen, 
Lappeenranta

31.1.2016 • Annikki Kivioja • Heinola
29.2.2016 • Leena Siren • Kotka

31.3.2016 • Riina Plosila • Kauniainen
30.4.2016 • Annukka Mäkinen • Helsinki

31.5.2016 • Markus Pylkkänen • Lapinlahti
30.6.2016 • Merja Aatola • Porvoo

31.7.2016 • Kaija Konttinen • Hyvinkää
31.8.2016 • Terhi Koivisto-Remsu • Tampere

30.9.2016 • Mikko Koponen • Pirkkala
31.10.2016 • Kosti Antero Nieminen • Laitila

30.11.2016 • Minna Liimatainen • Helsinki
31.12.2016 • Piia-Riikka Karvo • Rovaniemi 

Tilaa suosikkilehtesi osoitteesta  
www.a-lehdet.fi/tilaa  

ja varmista, että olet mukana vuoden  
2017 arvonnoissa.


