
RESEARCH
This platform belongs to a series of 
experiments, created by University of 
Helsinki, Fifth Dimension – Green Roofs
in Urban Areas -research program. We
study the capability of these 10 cm thick, 
2 m2 green roofs to manage water in 
Finnish climate and the impacts of 
biochar amendment on nutrient and 
water retention. Rainfall and discharge
from green roofs are being continuously
monitored during all seasons. The green 
roofs have been established by using 
recycled, crushed brick mixture. 
Vegetation has been introduced by either 
using pre-grown Sedum-meadow mats or 
planting with seeds and plug plants. The 
development of plant communities is 
being monitored yearly. We also study
soil animals and organic matter content
of the substrate, which is coninuously
monitored for temperature and moisture
content.

THE SITE
The experiment was established in July 
2013 and is located in the City of Lahti, 
“Soilia” soil research centre 
(www.soilia.fi) in southern Finland.

VIIDES ULOTTUVUUS – VIHERKATOT OSAKSI KAUPUNKIA

Viides ulottuvuus on tieteidenvälinen tutkimusohjelma. Tarkastelemme viherkattoja sekä luonnon 
monimuotoisuuden että ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta.

FIFTH DIMENSION – GREEN ROOFS IN URBAN AREAS

The Fifth Dimension is an inter- and transdisciplinary research program. We study green roofs 
from the perspectives of biodiversity and ecological, social and economical sustainability.
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TUTKIMUS

Tämä koe on osa Viides ulottuvuus-
tutkimusohjelman viherkattokokeiden 
sarjaa. 10 cm paksulle kasvualustalle 
perustettujen 2 m2 viherkattojen avulla 
tutkimme vedenhallintaa Suomen 
ilmasto-olosuhteissa eri vuodenaikoina 
ympäri vuoden. Tutkimme myös 
edistääkö biohiilen lisäys kasvualustassa 
viherkaton kykyä pidättää  ravinteita ja 
vettä. Sadantaa ja viherkatoilta 
suotautuvan veden määrää seurataan 
jatkuvatoimisesti. Otamme ajoittain 
vesinäytteitä typen ja –fosforin 
pitoisuuksien mittaamiseksi. Puolet 
katoista on perustettu käyttämällä 
esikasvatettua niitty-maksaruohomattoa 
ja puolet istuttamalla astiataimia ja 
kylvämällä niittykasvien siemeniä. 
Lisäksi seuraamme kasvillisuuden 
kehittymistä ja mittaamme kasvualustan 
ominaisuuksia, kuten kosteutta, 
lämpötilaa ja eloperäisen aineen määrää.

KOHDE

Kesällä 2013 valmistunut koerakennelma 
sijaitsee Lahdessa ”Soilia” Maaperän 
tutkimuskeskuksessa (www.soilia.fi).
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Kasvillisuus | Vegetation

Tiilimurskaseos | Crushed brick
mixture

1 cm biohiiltä puolessa 
viherkatoista | 1 cm biochar
layer in half of the green roofs


