
RESEARCH
This green roof belongs to a series of 
experiments, created jointly by University of 
Helsinki, Fifth Dimension 
– Green Roofs in Urban Areas -research
program and Envire VRJ Group. We study
the benefits that green roofs offer (i.e. 
ecosystem services) and biodiversity on the 
roof. We measure for example occurrence of 
pollinating insects on the roof, and the 
survival of Finnish declining dry meadow
species on different kinds of substrates. We
also follow the colonisation of the roof: how
long does it take that small invertebrates find
their way onto the newly established roof.

THE SITE
This experimental roof is located in the 
Johannes sports field in Helsinki. The green 
roof is built on the roof of a design-storage 
(Liv Säilö). Our research project was offered 
a possibility to run scientific experiments on 
this modern, light-weight and transformable 
locker room–warehouse in cooperation with 
Turun Teräskaluste and City of Helsinki 
Sports Department.

• roof area 21,25 m2

• experimental plots 17,5 m2

There are four different kinds of 
experimental plots on top of the locker room, 
separated by 0,5 meter wide gravel breaks 
between them.

A very thin, only 3 cm, substrate is tested on 
this green roof.

TUTKIMUSTA VIHERKATOILLA

JOHANNEKSEN KENTÄN KOEVIHERKATTO

TUTKIMUS
Tämä kohde on osa Viides ulottuvuus 
-tutkimusohjelman koeviherkattojen sarjaa.  
Viherkatto on rakennettu yhteistyössä Envire
VRJ Groupin, Turun Teräskalusteen ja 
Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa. 
Johanneksen kentän koekatolla tutkitaan 
viherkaton hyödyllisyyttä 
(ekosysteemipalveluita) ja luonnon 
monimuotoisuutta. Kohteessa tutkitaan 
suomalaisten harvinaistuneiden ketokasvien 
pärjäämistä erilaisilla kasvualustoilla. Katolla 
mitataan lisäksi mm. pölyttäjähyönteisten 
esiintymistä. Seuraamme myös, miten pian 
selkärangattomat eläimet  löytävät tiensä 
katolle kasvillisuuden asentamisen jälkeen. 

KOHDE
Tämä koeviherkatto sijaitsee Johanneksen 
urheilukentällä Helsingissä. Viherkatto on 
rakennettu design-pukukopin (Liv Säilö) 
katolle. Tutkimushankkeemme sai 
mahdollisuuden rakentaa tieteelliset kokeet  
tähän uudenlaiseen, kevytrakenteiseen ja 
muunneltavaan varastorakennukseen.

• katon pinta-ala 21,25 m2

• koealat 17,5 m2

Koeviherkatolla on neljä erilaista koealaa, 
jotka on erotettu toisistaan 0,5 metriä leveällä 
sorakaistaleella. 

Tällä koeviherkatolla kokeillaan hyvin kevyttä 
viherkaton rakennetta, jossa kasvualustan 
paksuus on vain 3 cm.
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VIIDES ULOTTUVUUS – VIHERKATOT OSAKSI KAUPUNKIA
Viides ulottuvuus on tieteidenvälinen tutkimus- ja kehittämishanke. 
Tarkastelemme viherkattoja sekä luonnon monimuotoisuuden että ekologisen, sosiaalisen ja 
taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. WWW.LUOMUS.FI/VIHERKATOT

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. 

RESEARCH ON GREEN ROOFS
EXPERIMENTAL GREEN ROOF IN JOHANNES FIELD

HELSINGIN YLIOPISTON 
YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN JA 
-OPETUKSEN YKSIKKÖ HENVI 

Kuva/Photo: Taina Suonio, Envire

KAKSI ERILAISTA PERUSTAMISTAPAA: 
VAS. VALMIS KASVILLISUUSMATTO + SIEMENET 
OIK. KOEKASVUALUSTA + ASTIATAIMET + SIEMENET

TWO DIFFERENT CONSTRUCTIONS: 
LEFT PREGROWN MAT + SEEDS
RIGHT EXPERIMENTAL SUBSTRATE +  PLUGPLANTS + SEEDS


