
RESEARCH
These two green roofs belong 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 roofs. We measure for 
example the quality and quantity of run-off
water, occurrence of pollinating insects on 
the roofs, and the survival of Finnish
declining dry meadow species on different
kinds of substrates. We also follow the 
colonisation of the roofs: how long does it
take that small invertebrates find their way
onto the newly established roofs.

THE SITE
These experimental roofs are located in the 
Lauttasaari sports field in Helsinki. The 
green roofs are built on the roofs of  two 
design-storages (Liv Säilö). Our research 
project was offered a possibility to run 
scientific experiments on these modern, 
sustainable warehouses in cooperation with 
Turun Teräskaluste and City of Helsinki 
Sports Department. 

• roof areas 15 and 20 m2

• experimental plots 13,75 and 18,75 m2

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

The smaller green roof is exposed to sunlight
and the bigger one is located under the trees. 
Two water containers are integrated in both
warehouses in order to measure the quantity
and quality of the run-off water from the 
experimental plots.

TUTKIMUS
Lauttasaaren kaksi koeviherkattoa kuuluvat 
”Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi 
kaupunkia” -nimiseen tutkimusohjelmaan. 
Viherkatot on rakennettu yhteistyössä Envire
VRJ Groupin, Turun Teräskalusteen ja 
Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa. 
Lauttasaaren koekatoilla tutkitaan viherkaton 
hyödyllisyyttä (ekosysteemipalveluita) ja 
luonnon monimuotoisuutta. Mittaamme 
viherkatoilta pois valuvan veden laatua ja 
määrää sekä pölyttäjähyönteisten esiintymistä 
katoilla. Tutkimme myös suomalaisten 
harvinaistuneiden ketokasvien pärjäämistä 
erilaisilla kasvualustoilla ja seuraamme, miten 
pian selkärangattomat eläimet  löytävät tiensä 
katoille kasvillisuuden asentamisen jälkeen.

KOHDE
Nämä koeviherkatot sijaitsevat Lauttasaaren 
liikuntapuistossa Helsingissä urheilukentän 
vieressä. Viherkatot  on rakennettu kahden 
design-kalustesuojan (Liv Säilö) katoille. 
Tutkimushankkeemme sai mahdollisuuden 
rakentaa tieteelliset kokeet  
näihin uudenlaisiin, kevytrakenteisiin ja 
muunneltaviin varastorakennuksiin.

• kattojen pinta-alat 15 ja 20 m2

• koealat 13,75 ja 18,75 m2

Kummallakin koeviherkatolla on kaksi 
erilaista koealaa, jotka on erotettu toisistaan 
0,5 metriä leveällä sorakaistaleella. 

Pienempi viherkatto on auringossa ja 
suurempi puiden alla. Kummassakin 
kalustesuojassa on  kaksi vedenkeruusäiliötä, 
joiden avulla tutkitaan viherkatoilta pois 
valuvan veden määrää ja laatua.
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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 ROOFS IN LAUTTASAARI

HELSINGIN YLIOPISTON 
YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN JA 
-OPETUKSEN YKSIKKÖ HENVI 

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

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

SADEVEDEN TUTKIMUSVÄLINEITÄ – STORMWATER MEASURING EQUIPMENT
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