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Follow the project 

instagram.com/sammalkatto/ 

www.luomus.fi/viherkatot 

There are 240 experimental plots and 

several other separate experimental 

areas on the roof. 

Valmiilla katolla on 240 varsinaista 

koealaa ja useita muita erillisiä 

testialueita. 

RESEARCH 

This experimental roof is part of  ”Fifth 
Dimension – Green Roofs in Urban Areas” -
research program.  Moss roof  was constructed 
in collaboration with Kekkilä Group and other 
green space contractors. On this green roof we 
test an ultra light moss roof  and  the optimal 
composition of growth media and the succession 
of mosses. We also monitor stormwater 
retention and the quality of runoff  water.  

 

THE SITE 

The experimental moss roof is located on top of 
Meilahti Sport Center in Helsinki .  In 2015 this 
green roof was one of the biggest in Finland.  

 Size: 5099 m² 

 Declination: 12,1° 

 Weight of the green roof is under 50 kg/m² 

 Possibility to use drip and sprinkler irrigation 

 Building materials are mainly recycled 

About 2000 kg of mosses were shredded 

and spread on the roof 

 

Sammalta silputtiin ja levitettiin katolle 

noin 2000 kg.  

SAMMAL 

Katon sammalmassa on kerätty Espoosta 
keväällä 2015 Espoon ympäristökeskuksen 
luvalla. Keräysvaiheessa keskityttiin kuivien ja 
kallioisten alueiden sammallajistoon. 
Sammalkatolle sopivat mm. Racomitrium ja 
Polytrichum suvun sammalet. Kehittyvä 
lajisto riippuu katon olosuhteista. 

Over 200 m³ of different soil types 

were applied on the roof. 

Katolle levitettiin koealoittain erilaisia 

maa-aineksia yhteensä noin 200 m³ 

Construction began with inserting the 

irrigation system and water retention 

mat. 

Rakentaminen aloitettiin 

kastelujärjestelmän asennuksella,  

jota seurasi vettä pidättävän alushuovan 

asennus. 

TYÖVAIHEET 

TUTKIMUS 

Kohde on osa Viides ulottuvuus – viherkatot 
osaksi kaupunkia -tutkimusohjelman 
koeviherkattojen sarjaa. Sammalkatto on 
rakennettu yhteistyössä Kekkilä Oy:n sekä 
muiden rakennus- ja viherrakennusalan 
toimijoiden kanssa. Sammalkatto on osa 
väitöstutkimusta ultraohuista viherkatoista. 
Tarkoituksena on löytää Suomen olosuhteisiin 
optimaaliset kasvukerroksen ominaisuudet sekä 
seurata sammallajiston kehitystä. Samalla 
kerätään tietoa ohuiden viherkattoratkaisuiden 
vaikutuksista hulevesien määrään ja laatuun.  

 

KOHDE 

Koesammalkatto sijaitsee Meilahden 
Liikuntakeskuksen katolla. Vuonna 2015 se oli 
yksi Suomen suurimmista viherkatoista. 

 Pinta-ala: 5099 m² 

 Kaltevuus: 12,1° 

 Sammalkatteen paino rakennekerroksineen on 
koko katolla alle  50 kg/m² 

 Mahdollisuus tihkukasteluun ja sadetukseen 

 Rakennusmateriaalit ovat pääosin kierrätettyjä 

Kuva: Taina Suonio 


