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1. Johdanto
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“Todistamme muutosta suhteessa ruuan kasvattamiseen. Sitä ei kasvateta, koska se on halpaa, 
vaan samasta syystä kuin 2000- luvun ihminen muutenkin tekee asioita. Koska me pystymme.”  

(Mokka 2010: 51)
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“Kaikkialla missä nyt kasvaa jotain, voisi kasvaa ruokaa. Kun tuntee ilmastonmuutoksen ja 
öljyn tuotantohuipun megatrendit, voi tämän suoraan kirjoittaa muotoon: kaikki pinnat ovat 

potentiaalisia kasvimaita. Tulemme kasvattamaan ruokaa puistoissa, kerrostalojen sisäpihoilla, 
parvekkeilla, rakennusten seinillä, katoilla ja ikkunoilla.” 

(Mokka 2010: 51)
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Lähtökohdat
 

Ruoka on ihmiselle tärkeää sekä biologisesta että kulttuurisesta näkökulmasta kat-

sottuna. Se on paitsi ravintoa, jota tarvitsemme selviytymiseen, myös merkittävä osa 

vuorovaikutusta muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Ruoka ei ole ainoastaan osa 

yksittäisten ihmisten elämää, vaan se koskettaa samalla myös ympärillä olevaa yh-

teiskuntaa ja ekosysteemiä. (Butcher 2009: 3)

Urbaanin ruoantuotannon on hiljattain ymmärretty olevan tärkeä osa kaupunkien kes-

tävää kehitystä ja ns. urbaania resilienssiä eli joustavuutta, turvallisuutta ja mukautu-

miskykyä. Maapallon lisääntyvä väestö tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan yhä enem-

män luonnonvaroja elääkseen (Hughes & Sawin 2007: 123). Voimakkaan kaupungis-

tumisen ja luonnonvarojen hupenemisen takia on tärkeää, että myös kaupunkilaiset 

pystyvät luomaan itselleen ruokaturvaa (Smit 1996: 3). Kestävä urbaani maatalous ja 

kestävä kaupunki kulkevat käsi kädessä, sillä kestävä kaupunki turvaa ruoan saannin 

ja on monipuolinen, tuottava ja ympäristöltään terve (Halweil & Nierenberg 2007: 93). 

Hyötykasviyhdistyksen mukaan viljelypalstajonot Helsingissä ovat pitkät. Erityisen 

suosittu on Annalan viljelypalsta, joka on viljelypalstoista lähimpänä Helsingin kes-

kustaa (MPA 2 2010, Hyötykasviyhdistyksen haastattelu). Helsinkiläiset haluavat kas-

vattaa ruokaa itse ja mielellään mahdollisimman lähellä omaa kotia. Kukapa ei haluai-

si poimia salaatit ja yrtit ruoan laiton lomassa helposti ja vaivattomasti ilman kilomet-

rien matkaa viljelypalstalle? 

Viime aikoina Helsingissä on keskusteltu kaupungin joutomaiden ja hukka-alueiden 

hyödyntämisestä virkistyskäyttöön, ruoan tuotantoon ja luonnon monimuotoisuuden 

tukemiseen. Kattopintoja voidaan pitää tällaisina hukka-alueina. Icopalin toimitus-

johtajan, rakennusinsinööri Harri Vuoritsalon mukaan kattojen suuria pintoja hyödyn-

netään liian vähän, vaikka niissä olisi “paljon kiinnostavia mahdollisuuksia ekologi-

sesti kestävämpiin ratkaisuihin ja lisäarvon tuottamiseen“ (Katteentekijä 1/2010: 2). 
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Kuva 4. Persiljan taimia.
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Keskityn työssäni kattojen hyödyntämiseen, sillä ne ovat jokaisen kaupunkiasukkaan kodin lähellä 

ja niihin kulkua voidaan säädellä, jolloin ilkivallasta ei tule ongelmaa kuten maan tasossa olevil-

la viljelypalstoilla voi tulla. Kaupungissa katoilla viljelemisessä erityisenä etuna on se, että kasvit 

saavat riittävästi valoa. Kerrostalojen sisäpihoilla valon määrä voi olla liian vähäinen monille kas-

veille korkeiden rakennusten varjostaessa pihaa (Maailman tila 2007: 82). Valjastamalla kattoja 

viljelykäyttöön voisimme omalta osaltamme pienentää kuluttamamme ruoan hiilijalanjälkeä ja saa-

da takaisin kadotetun kosketuksen luontoon ja siellä puuhailuun. 

Terveellinen ruoka ja viljeleminen omiin tarpeisiin ovat nousseet viime aikoina pinnalle 

ympäristöjärjestö Dodo ry:n järjestämien “sissiviljely”-tempausten sekä terveellistä ruokaa käsitte-

levien kampanjoiden, yhteisöiden ja uutisten myötä. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa EU:n 

maatalousosaston Maukas porukka- kampanja koululaisten terveellisen ruokavalion edistämisek-

si; ruokapiirit, jotka yhdistävät lähi- ja luomuruoasta kiinnostuneet tuottajat ja ostajat sekä uutiset 

teollisesti tuotetun ruoan epäkohdista (Euroopan komissio 2009; Ruokapiiri 2011). Muun muas-

sa paljastuskirja ruokateollisuuden huijauksista on saanut kuluttajat kriittisemmiksi kaupasta os-

tetun ruuan suhteen. Helsingin Sanomissa 28.10.2010 julkaistussa artikkelissa Vähäkalorista, te-

ollista ja halpaa käsitellään ruotsalaisen ruokakirjailijan ja toimittajan, Mats-Eric Nilssonin, syksyllä 

2010 julkaistua  kirjaa Aitoa ruokaa. Artikkelissa Nilsson sanoo, että käytämme nykyään vähem-

män aikaa ja rahaa ruoan ostamiseen ja valmistamiseen kuin koskaan aiemmin (HS 28.10.2010). 

Nilssonin  mukaan kotiruoan korvaaminen eineksillä hävittää kosketuksen ruokaan, makuihin ja 

ruokaelämykseen ja tilalle saamme ruokaa, jossa tärkeintä on säilyvyys ja halpuus ja joka on täyn-

nä lisäaineita kestääkseen nopean pakastuksen ja sulatuksen (HS 28.10.2010). Nämä otsikoi-

hinkin yltäneet tietoiskut voivat saada kuluttajat vähentämään einesten syöntiä ja pyrkimään 

syömään parempaa, terveellisempää ja aidompaa ruokaa. 

Lihansyönnin tarpeellisuudesta on käyty laajaa keskustelua viimeksi keväällä 2010, jolloin Helsin-

gin kaupunginvaltuusto hyväksyi aloitteen järjestää pakollinen kasvisruokapäivä helsinkiläiskou-

luihin. Pakollista kasvisruokapäivää perustellaan ilmastosyillä ja kaupungin hiilijalanjäljen piene-

nemisellä (Uusi Suomi 18.2.2010). Tätä päätöstä voidaan pitää merkittävänä suunnannäyttäjänä 

siinä, miten päätöksenteolla voidaan vaikuttaa ihmisten kulutustottumuksiin. Tarjoamalla koululai-

sille pelkästään kasvisruokaa kerran viikossa voidaan saada yhä useampi lapsi hyväksymään kas-

visruoka yhtä arvokkaana ravinnonlähteenä kuin liha. 

Turun kauppakorkeakoulussa tarkastettiin keväällä 2010 väitös, joka selvitti lihansyönnin tu-

levaisuuden näkymiä ja tutki, onko kasvissyönnistä mahdollista tulla Suomessa yhteiskunnallinen 

normi. Markus Vinnarin väitöskirjassa The Past, Present and Future of Eating Meat in Finland (Li-

han syönti Suomessa, itääkö muutos?) käy ilmi, että mahdollisuudet kasvissyönnin yleistymiselle 

ovat nyt paremmat kuin koskaan ennen. Vinnarin (2010) mukaan lihan kulutuksen kehitykselle on 

rajaton määrä vaihtoehtoja, mutta hän luo väitöskirjassaan kolme näkymää siitä, miten lihankulu-

tus mahdollisesti loppuu Suomessa seuraavien 50 vuoden aikana. Yhtenä näkymänä on hallitse-
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maton muutos, jossa maailmanlaajuiset eläintautiepidemiat vaikuttavat sekä li-

han tuotantoon että kuluttajien luottamukseen. Maatilojen määrä laskee nopeas-

ti ja ihmiset vieraantuvat ajatuksesta kasvattaa karjaa ravinnoksi. Samaan aikaan 

kaupunkiviljely yleistyy ja ihmisten suhtautuminen ruoantuotantoon muuttuu. Vilje-

lystä tulee yleistä kodeissa ja erillisillä viljelyyn tarkoitetuilla alueilla kaupungeis-

sa. Ihmiset haluavat taas kasvattaa oman ruokansa. (Turun yliopisto 2010; Vinna-

ri 2010)

Glorian Ruoka & Viini (7/2010: 42-47) esittelee vuoden 2010 toiseksi viimeisessä 

numerossaan kuluneen vuoden parhaat ruokaan liittyvät ilmiöt. Vuoden vaikutta-

jiksi on valittu maatilatorit, jotka ovat tuoneet ruoan lähemmäksi kuluttajaa ja ovat 

lehden mukaan siten uuden suomalaisen ruokakulttuurin edelläkävijöitä. Maati-

latorit tuovat pientuottajien lähiruoka- ja luomutuotteet jokaisen saataville. Vuo-

den ruokailmiönä esitellään kaupunkiviljely. Esiin on nostettu Dodon viljelypro-

jektit sekä helsinkiläisen ravintola Savoyn ruoantuotanto ravintolan omassa kat-

topuutarhassa. Kaupunkiviljely ja lähiruoka ovat voimakkaasti nostaneet profiiliaan 

ja näistä varovaisista ensiaskeleista voi hyvillä mielin odottaa laajempaa innostusta 

kaupunkilaisten omaan ruoantuotantoon.

Olen opinnäytetyölläni mukana Kasvitieteellisen puutarhan ja Kaupunkiekolo-

gian tutkimusryhmän hankkeessa “Viides ulottuvuus - Viherkatot osaksi kaupun-

kia”. Hanke on käynnistynyt keväällä 2010 ja sen tarkoitus on tuottaa tutkimustie-

toa viherkatoista osana kaupunkiekologiaa. “Viides ulottuvuus - Viherkatot osaksi 

kaupunkia“- hankkeen johtaja, FT Susanna Lehvävirta on toiminut opinnäytetyöni 

ohjaajana professori Pentti Kareojan kanssa.

Kuva 5. Kaupunkikuvaa Helsingistä.
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Kuva 6. Ensimmäinen mind map lopputyöni aiheesta.
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Opinnäytteen tavoite
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä kattoviljelyn mahdollisuuksiin, haasteisiin ja vaiku-

tukseen kaupunkiympäristössä. Aluksi teen katsauksen kaupunkimaatalouteen ja kaupunkiviljelykult-

tuuriin ja selvitän niiden merkitystä kaupungin kestävälle kehitykselle. Seuraavaksi tarkastelen kat-

toviljelyn tuotantomenetelmiä, siihen sopivaa katon rakennetta ja kattoviljelmän ylläpitoa. Luvussa 

neljä tarkastelen kattoviljelyn vaikutuksia kaupunkiekologiaan ja sen mahdollisuuksia vastata ilmas-

tonmuutoksen tuomiin haasteisiin kaupunkiympäristössä sekä pienentää kaupunkilaisten ruoan hii-

lijalanjälkeä. Luvussa viisi pohdin kattoviljelyä osana arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa. Lisäksi teen 

selvitysteni pohjalta kattoviljelysuunnitelman Helsingin keskustassa sijaitsevalle ravintola Savoylle, 

jonka suunnitelmissa on laajentaa ravintolan terassipuutarhaa viereiselle kattotasanteelle.



17

Kuva 7. Luonnos Hakaniemen torilta.



18 Kuva 8. Annalan viljelypalsta- aluetta Helsingin Vanhassakaupungissa.
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2. Urbaani maatalous 
ja kaupunkiviljely
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Määritelmät
Urbaanilla maataloudella tarkoitetaan elinkeinoa, joka tuottaa, prosessoi ja 

markkinoi ruokaa ja muita kaupunkimaatalouden tuotteita pääosin kaupunki-

kuluttajien päivittäisiin tarpeisiin. Se käsittää sekä maa- että vesialueilla ta-

pahtuvan ruoan tuotannon kaupungissa. Kestävässä kaupunkimaataloudessa 

kierrätetään luonnonvaroja ja käytetään hyväksi eloperäistä kaupunkijätettä 

monipuolisen sadon tuottamiseen. (Smit 1996: 3) 

YK:n kehitysohjelma UNDP:n mukaan urbaania maataloutta harjoittaa 800 

miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa tuottaen ruokaa pääasiassa omaan käyt-

töönsä mutta myös myytäväksi. Kaupungeissa tuotetaan jo kolmannes 

kaupunkilaisten kuluttamasta ruoasta ja määrän odotetaan tulevaisuudessa 

vielä kasvavan. (Halweil & Nierenberg 2007: 78) 

 

Kaupunkiviljelyllä tarkoitetaan muun muassa vihannesten ja hedelmien in-

tensiivistä tuottamista kaupungissa ja se on yleisin ja monimuotoisin urbaa-

nin maatalouden muoto. Kaupunkiviljelyä harjoitetaan joka puolella maail-

maa. Kotitalouksien viljely tähtää ensisijaisesti perheen ja naapuruston ruok-

kimiseen. Perheet, joilla ei ole omaa puutarhaa, voivat harjoittaa viljelyä yh-

teisöpuutarhoissa tai kaupungin reuna-alueilla. (Smit 1996: 113-115)

Sami Tantarimäen (2000) mukaan kaupunkiviljely on syntynyt yhtenä väli-

muotona erilaisten yhteisöjen, perinteiden ja kulttuurien kohtaamisesta (Tan-

tarimäki 2000: 14). Samalla, kun kaupungit ovat vuosien saatossa levinneet 

kohti maaseutua, maaseutu on vähitellen muuttanut kaupunkiin (Tantarimäki 

2000: 14). Nykyajan kaupunkiviljelijä ei ole enää vain ruoan ja rahan tarpeessa 

oleva kaupunkilainen vaan yhä useammin taloudellisesti hyvin toimeentuleva 

henkilö (Tantarimäki 2001: 14).

Lähdeteoksiin tutustuessani olen huomannut, että englanninkielisissä teok-

sissa käytetään usein termiä urban agriculture eli kaupunkimaatalous, vaikka 

puhuttaisiinkin vain hortikulttuurista eli puutarhaviljelystä. Koska kaupunkiviljely 

on yksi kaupunkimaatalouden muoto, eikä niitä voi näin ollen erottaa toisistaan, 

käytän työssäni molempia termejä asiayhteydestä riippuen.
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Kuva 9. Kattoviljelyä Brooklynissä, New Yorkissa.
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Kaupunkimaatalouden historia 
Muualla maailmassa

Kaupunkimaataloudella on pitkä historia joka puolella maailmaa. Jo muinaiset sivilisaatiot kehit-

tivät kaupunkimaatalouden keinoja ruokkiakseen kaupungin asukkaita. Voidaan jopa väittää, että 

kaupunkimaatalous mahdollisti kaupunkien ja sivilisaatioiden synnyn. (Smit 1996: 26; 28) 

Kaupunkimaataloudella on ollut ruokkimisen lisäksi merkittävä rooli myös jätteiden käsittelys-

sä. Ennen kehittyneemmän jätteenkäsittelyjärjestelmän syntymistä 1800-luvun loppupuoliskolle 

asti kaupunkimaatalous oli pääasiallinen keino hoitaa kaupunkijätteen käsittely ja hävittäminen. 

Kaupunkialueella kasvatettu ruoka kuljetettiin toreille ja jätteet taas kuljetettiin takaisin viljelmille. 

Näin ravinteet palasivat takaisin ruoan viljelyyn. Jätteenkäsittelyjärjestelmän kehittämisen sai ai-

kaan huoli Euroopan ja siirtomaiden slummien kansanterveydestä. Taistelua kaupunkien siistiy-

tymisestä jätteistä on käyty jo yli vuosisadan ajan. Kuitenkaan jätteenkäsittely ei ole nykyäänkään 

ongelmatonta. Koska se perustuu yhä lisääntyvän jätteen kuljetukseen paikasta toiseen urbaanin 

ekosysteemin sisällä, ongelmia voi aiheuttaa infrastruktuurin pettäminen. (Smit 1996: 30-31; 33)

Kehitysmaissa voimakkaan kaupungistumisen myötä 1900- luvun loppupuolella maanviljelystä ja 

sen jakelujärjestelmästä tuli yhä epäluotettavampi. Nälänhätä kaupungeissa kasvoi väestömäärän 

kasvun mukana sekä poliittisen että taloudellisen epävakauden vuoksi. Vastauksena nälänhätään 

kaupunkimaatalous lähti voimakkaaseen kasvuun yhä useammissa maissa. Vasta kaupunkilais-

ten ponnistelujen myötä tutkijat ja poliitikot ovat heränneet ymmärtämään kaupunkimaatalouden 

merkitystä. (Smit 1996: 33)

Kuva 10. Kaupunkiviljelyä omakotitalon pihalla Tokiossa vuonna 1944.
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Suomessa

Suomessa kaupunkiviljely on saanut alkunsa muualta Euroopasta tulleista vaikutteista. Euroopas-

sa puutarhaviljelyn kehittäjänä on toiminut luostarilaitos, jossa munkkien tehtäviin kuului puutar-

hanhoidon ja viljelyn opettaminen kansalle (Simonen 1961: 22). Suomessa aateliset omaksuivat 

ensimmäisinä munkkien opit keskiajalla, jolloin kartanoiden ja linnojen pihoilla alettiin viljellä kas-

veja (Simonen 1961: 42-43). 1700- luvulla puutarhaviljely alkoi levitä jo tavallisen kansan keskuu-

teen. Euroopasta saadut vaikutteet edesauttoivat sen leviämistä ja monipuolistumista (Nummi 

1997: 22; 26).

1900- luvun alussa siirtolapuutarha-aate levisi Suomeen kaupungistumisen ja teollistumisen myötä 

(Honka-Hallila 2010). Siirtolapuutarhoilla oli tuolloin suuri merkitys perheiden ruokataloudessa 

(Honka-Hallila 2010). Tantarimäen (2001b) mukaan maailmasodilla on ollut merkittävä vaikutus 

kaupunkiviljelyn kehitykseen Suomessa (Tantarimäki 2001b: 193). Sota-aikana kaikkia kotirinta-

malla olleita kannustettiin puutarhaviljelyyn, minkä tarkoituksena oli saada ruokavalio monipuo-

lisemmaksi. Yksityisten pihojen lisäksi myös kaupungin julkisia nurmialueita muokattiin viljelykäyt-

töön. Vuonna 1945 Helsingissä oli kuusi hehtaaria puistojen pinta-alasta viljelykäytössä. Puistois-

sa viljeltiin erityisesti perunaa, lanttua sekä kaalia. (Nummi 1997: 103-104)  

Sotien jälkeenkin hyötykasvien viljely jatkui aktiivisena, kunnes 1960- luvulla elintarviketuotannon 

paraneminen, kaupan vapautuminen ja talouden kohentuminen vapauttivat kaupunkilaisia omas-

ta ravinnontuotannosta. Palstaviljely väheni ja ruoan tuotannon sijaan puutarhoja alettiin pitää 

harrastuksena (Nummi 1997: 115; Tiainen et al: 1983: 6). 1980- luvulla viljelypalstojen kysyntä taas 

kasvoi. Vuonna 1982 tehdyssä tutkimuksessa käy ilmi, että 49 % Suomen asuntokunnista oli pals-

taviljelijöitä (Tiainen et al: 1983: 7, 9-15). 

Kuva 11. Lantun viljelyä esplanadilla vuonna 1918.



24

Kaupunkiviljely nykyään 
Kehitysmaat 

Kaupunkiviljelyllä on kehitysmaissa merkittävä rooli kaupungeille ja niiden asukkaille 

nopeasta kaupungistumisesta aiheutuvan köyhyyden, työttömyyden ja ruoan saan-

nin epävarmuuden takia (FAO 2010: 2). FAO:n (YK: n elintarvike- ja maatalousjärjestö, 

Food and Agriculture Organization of the United Nations) mukaan vuoteen 2025 men-

nessä yli puolet kehitysmaiden asukkaista - 3,5 miljardia ihmistä - tulee asumaan 

kaupungeissa. Voidaan sanoa, että kaupunkiviljely on kehitysmaissa välttämätöntä 

itse kasvatetun ruoan kattaessa usein huomattavan osan perheen ruoan kulutukses-

ta (Mougeot 1993). 

Suurimmassa osassa maailmaa kaupunkiviljelyn harjoittajat ovat pientuottajia, jotka 

saavat ruokaturvaa ja tuloja perheelle (Smit 1996: 53). Harjoittamalla urbaania ruoan-

tuotantoa kotitaloudet saavat ravintoarvoiltaan parempaa ruokaa kuin mihin heillä olisi 

muuten varaa (Smit 1996: 54). Esimerkiksi hedelmät ja kasvikset ovat usein kalliita ja 

niiden tuottaminen itse on erityisen kannattavaa (Smit 1996: 162). Näin kaupunkiviljely 

myös vähentää lasten aliravitsemusta (Smit 1996: 162). Kaupunkiviljely voi lisäksi vai-

kuttaa ruoan halpenemiseen, kun ruokaketjussa tarvitaan vähemmän välikäsiä, kulje-

tusta ja säilyttämistä (Smit 1996: 162). Viljelmällä itse ruokansa köyhien maiden asuk-

kaat voivat säästää rahaa terveydenhoitoon ja koulutukseen (Smit 1996: 162).      

Kaupunkiviljelyllä on tärkeä vaikutus myös yhteisöille, naapurustoille ja  jopa kaupun-

ginosille. Se parantaa asuinympäristön viihtyisyyttä ja lisää solidaarisuutta. Alueilla, 

jossa kaupunkiviljely on yleistä, on enemmän sosiaalista vuorovaikutusta ja turvalli-

sempaa johtuen siitä, että viljelyä harjoitetaan pihoilla ja kaduilla. Erittäin tärkeä vaiku-

tus sillä on myös naisten asemaan: ravinnon tuottamisen ja lisätulojen ansiosta naisil-

la on parempi minäkuva, parempi asema perheessä sekä korkeampi sosiaalinen ja 

taloudellinen asema myös yhteisössä. (Smit 1996: 167)

Kaupunkiviljelyn taloudelliset vaikutukset jäävät usein vähemmälle huomiolle, vaik-

ka ne ovat ainakin yhtä merkittävät kuin ravinnolliset ja ympäristölliset hyödyt (Smit 

1996: 168). Kaupunkiviljely vahvistaa kaupunkien taloutta tuomalla merkittävän tuo-

tantoalan kaupunkiin tuottamaan elintärkeää perustarviketta, ruokaa (Smit 1996: 168). 

Siihen tarvittavat investoinnit, työ, käsittely ja markkinointi luovat huomattavaa talou-

dellista toimintaa kaupungin sisällä (Smit 1996: 168). Kaupunkiviljelyn myötä syntyy 

uusia työpaikkoja sekä käsityöläisille että palvelusektorin työntekijöille kuten muura-

reille, kengittäjille ja kuljetus- ja markkinointialalla työskenteleville (Lachance 1993). 

Kaupunkiviljely on kilpailukykyinen vaihtoehto ja miljoonien kaupungeissa asuvien
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Kuva 12. Kaupunkiviljelyä Fulongissa, Taiwanissa.
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Kuva 13. Kaupunkiviljelyä Keniassa.
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yrittäjien valinta (Smit 1996: 168). Sen työllistävästä vaikutuksesta hyvä esimerkki 

on Kamerunin pääkaupunki Yaondé, jossa yli 70 prosentilla kaupungin viljelijöistä ei 

ole muuta elinkeinoa (Halweil & Nierenberg 2007: 81). Kaupunkiviljelyä voi harjoit-

taa jo alkeellisilla tiedoilla ja taidoilla ilman suurta alkupääomaa ja se sopii myös lii-

kuntarajoitteisille ja kotiäideillekin (Smit 1996: 168). Erilaisille yrityksille ja virastoille 

kaupunkiviljely tuo lisätuloja (Smit 1996: 168). Kaupunkiviljelyssä myös hyödyn-

netään kaupunkien käyttämättömiä resursseja kuten jätevettä, ruoantähteitä ja huk-

ka-alueita (Smit 1996: 168). Ottamalla käyttämätöntä maata viljelykäyttöön maa py-

syy hoidettuna ja ympäristö viihtyisänä (Smit 1996: 168). Esimerkiksi Rio de Janeirossa 

sähköntuottaja antaa sähkölinjojen alla olevaa maata viljelijöiden käyttöön vastineek-

si maa-alan hoidosta (Smit 1996: 179).  

Kehitysmaissa kaupunkiviljely on laajentunut voimakkaasti 1970- luvun lopulta al-

kaen (Mougeot 1993). Siihen on monia syitä, muun muassa nopea kaupungistumi-

nen, tehoton maatalouspolitiikka, kehno ravinnonjakelujärjestelmä ja huonot pal-

kat (Mougeot 1993). Vaikka suurin osa kaupunkimaataloudesta tapahtuu yhä ilman 

kaupunkien ja viranomaisten hyväksyntää ja tukea, muutamissa Aasian, Afrikan ja 

Etelä-Amerikan maissa hallitukset jo tukevat sitä monin eri tavoin (Mougeot 1993). 

Nopeimmin kaupunkimaatalous on levinnyt Afrikassa maissa, joissa on sisäisiä le-

vottomuuksia, kuten Zaire, Uganda ja Mosambik (Smit 1996: 47). Laajamittaisinta 

kaupunkiviljely on taas Aasiassa, jossa päättäjät sekä alueellisella että kansallisel-

la tasolla tukevat kaupunkimaataloutta (Smit 1996: 47). Latinalaisessa Amerikas-

sa kaupunkiviljelyllä on yhtä pitkät juuret kuin Aasiassa, mutta sen jatkuvuus on ol-

lut huomattavasti heikompaa (Smit 1996: 41). Atsteekkien, mayojen ja inkojen pit-

källe kehittyneet maatalouden järjestelmät tuhoutuivat eurooppalaisten valloituksis-

sa, eikä kaupunkimaataloutta ole sittemmin aktiivisesti kehitetty (Smit 1996: 41; 47). 

Poikkeuksena on Kuuba ja erityisesti sen pääkaupunki Havanna, jossa maan halli-

tus aktiivisesti tukee ruoantuotantoa kaupungissa (Pinderhughes 2000). Latinalaises-

sa Amerikassa toimii kuitenkin nykyään erilaisia järjestöjä urbaanin maatalouden e-

distämiseksi (Smit 1996: 47-48).  

Ominaista urbaanille maataloudelle on alan naisvaltaisuus. Laskentatavasta ja -pai-

kasta riippuen 50-90% kaupunkiviljelijöistä on naisia. Afrikassa ja Etelä-Amerikassa 

tehdyt tutkimukset osoittavat, että näissä maanosissa naiset ovat miehiä useammin 

vastuussa perheen ruoan hankinnasta ja valmistuksesta. (Smit 1996: 67)
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Teollistuneet maat 

Teollistuneissa maissa kaupunkimaatalouden syyt ja mahdollisuudet ovat hyvin erilaiset kuin ke-

hitysmaissa. Ruokaturva ei näissä maissa ole huolen aihe, sillä teollisuusmaissa kaupunkilaisil-

la on käytössään huomattavasti enemmän rahaa ruokaan, ruoan jakelujärjestelmät toimivat, ja 

ruoka on sekä parempilaatuista että helpommin saatavissa kuin kehitysmaissa. Toisaalta, teollis-

tuneissa maissa kaupungit ovat myös harvemmin asuttuja ja niissä on enemmän maata, jota voi-

si hyödyntää urbaanin maatalouden käyttöön. Usein hyvin toimeentulevat viljelevät saadakseen 

terveellisempää, kotona kasvatettua ruokaa kaupan tuotteiden sijaan sekä viljelystä saadun mie-

lihyvän takia. Itse kasvatettu ruoka vapauttaa ruokaan käytettävää rahaa muihin kulutustarpeisiin. 

Kaupunkiviljely voi myös tarjota mahdollisuuden perustaa oma liiketoiminta pienillä alkuinvestoin-

neilla. (Smit 1996: 44; 54; 59) 

Useissa Euroopan kaupungeissa on hyvin järjestäytynyttä toimintaa kaupunkiviljelyn edistämisek-

si. Italiassa kaupunkiviljelijät ovat perustaneet yhdistyksiä suojelemaan urbaanin maatalouden har-

joittamista toimien osana vihreää liikettä, joka puolustaa paikallisesti tuotettua ruokaa (Smit 1996: 

44). Ranskassa ja Saksassa kestävän maatalouden liike kasvaa yhä suuremmaksi ja joka puolel-

la Eurooppaa on virinnyt uusi kiinnostus yhteisöpuutarhoihin (Smit 1996: 44). Yhteisöpuutarhat 

ovat puutarhan hoitoon tarkoitettuja alueita, jotka on jaettu palstoihin (FAO 2007: 19). Ne sijait-

sevat joko kaupunkien tai erilaisten yhteisöjen, koulujen, kirkkojen, nuorisotalojen tms. omista-

milla mailla ja niitä ylläpitävät yhteisön jäsenet tähdäten omaan ruoantuotantoon tai esimerkik-

si koululaisten, potilaiden tai vankien ruokkimiseen (FAO 2007: 19). Berliinin alueella on jo 80 000 

yhteisöpuutarhaviljelijää ja jonotuslistalla on 16 000 (Smit 1996: 45). Tällaisella suurella joukolla 

viljelijöitä on poliittista valtaa (Smit 1996: 45). Lontoolaisista 14 % viljelee itse ruokaa ja on arvioi-

tu, että lontoolaiset voisivat tuottaa 232 000 tonnia hedelmiä ja vihanneksia tai 18 % kaupungin 

asukkaiden ravintotarpeista Lontoon alueella (Brown & Carter 2003: 10). 1990- luvun alussa Nor-

ja ja Itävalta luonnostelivat kansallisen elintarvikepolitiikan, joka sisälsi sitoutumisen laajempaan 

omavaraisuuteen keskittyen kestävään pienviljelyyn (Smit 1996: 45). 

Pohjois- Amerikassa kaupunkimaatalouden rooli on voimistunut muutamana viimeisenä vuosi-

kymmenenä. Syinä ovat muun muassa olleet kasvava huoli ruoan laadusta ja lähiruoan kysyn-

nän voimistuminen kuluttajien keskuudessa. Vuonna 1994 Yhdysvalloissa tehty kansallinen 

puutarhatutkimus osoittaa, että 30 % perheistä harjoittaa puutarhan hoitoa, ja näistä jopa 80 % 

on kaupunkiviljelijöitä. 1970-luvun alusta lähtien New Yorkin kaupunki on perustanut yli 1000 yh-

teisöpuutarhaa kaupungin maille ja avannut 18 toria eri puolella kaupunkia paikallisesti tuotettu-

jen maataloustuotteiden myyntiä varten. Monet yliopistot ovat lähteneet tukemaan kaupunkimaa-

talouden kehittämistä tutkimuksen keinoin. Myös kaupunkien päättäjät muun muassa Torontossa, 

Massachusettsissa ja Oregonissa ovat olleet kehittämässä omaa elintarvikepolitiikkaa kaupungis-

sa tuotetulle ruoalle. (Smit 1996: 46-47)
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Kuva 14. Viljelypalsta- alue New Yorkissa. Kuva 15. Palstaviljelyä Seattlessa, Yhdysvalloissa.

14.

15.
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FoodNYC: New Yorkin kaupungin suunnitelma kestävälle ruokajärjestelmälle

Helmikuussa 2010 julkaistiin New Yorkissa ensimmäistä kertaa kaupungin virkamiesten laatima 

elintarvikepolitiikka tähtäimenään parantaa kaupungin asukkaiden terveyttä, puhdistaa ympäristöä 

ja luoda työpaikkoja. Taustana hankkeelle on, että teollinen elintarvikejärjestelmä vahingoittaa 

maapalloa, sillä ruoan tuottaminen, jakelu ja kuluttaminen aiheuttavat kolmanneksen ihmisen 

kasvihuonekaasupäästöistä. Suunnitelman mukaan newyorkilaiset ansaitsevat saada turvallis-

ta, edullista ja terveellistä ruokaa, joka on tuotettu kestävällä tavalla ympäristöllisestä, terveydel-

lisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna. Tähän tavoitteeseen pyrittäessä kaupunkilais-

ten täytyy muuttaa oletuksiaan ruoasta, maataloudesta ja ravinnosta, muuttaa infrastruktuuria, jo-

ta käytetään ruoan tuottamiseen, jakamiseen ja kuluttamiseen sekä ottaa haltuun se valta, jolla 

markkinatalouden kysyntäpuoli määrää ruoan tarjonnan. (Stringer 2010: 5-6) 

Uusi elintarvikepolitiikka sisältää kymmenen osaa. Ne ovat urbaani maatalous, alueellinen ruoan-

tuotanto, ruoan jalostus ja jakelu, uudet markkina- alueet, lähiruoan hankkiminen, koulutus, ruo-

kajätteet, muovipullot, ruokatalous sekä hallituksen valvonta ja koordinointi elintarvikepolitiikas-

sa ja -ohjelmissa. Urbaanin maatalouden tavoitteena on vahvistaa ruoan tuottamista New Yorkis-

sa ja tehdä siitä keskeinen tavoite New Yorkin asukkaille ja yhteisöille sekä kaupallisiin tarkoituk-

siin vuoteen 2030 mennessä. Suositukset toimenpiteiksi ohjelmassa ovat seuraavat: arvioida 

maaperän saatavuus ja sopivuus kaupunkiviljelyyn, luoda kaupungille oma kaupunkiviljelyohjel-

ma, varmistaa yhteisöpuutarhojen pitkäikäisyys ja edistää kattokasvihuoneiden kehitystä. 

(Stringer 2010: 2-4; 9-10)

Gotham Greens on yritys, joka rakentaa kaupungin ensimmäistä hydroponista kattoviljelmää 

kirkon katolle New Yorkin Queensissä. Viljelmästä tulee yli tuhannen neliömetrin laajuinen ja sen 

on laskettu tuottavan vuosittain 20 000 tonnia hedelmiä ja vihanneksia New Yorkin asukkaille. 

Viljelmä toimii aurinkopaneeleiden (185 m2) avulla ja sen kastelemiseen käytetään säiliöihin kerät-

tyä sadevettä. (Gotham Greens 2010)

Lähiruoan tuotannolla pyritään siihen, että New Yorkin alueella voitaisiin tuottaa merkittävästi 

nykyistä enemmän kaupungin ravinnosta. Määräksi on arvioitu 30 % asukkaiden ruoan tarpeesta. 

Tällä keinolla kaupungista tulisi riippumattomampi tuontiruuasta ja se saisi paremman kontrollin 

elintarvikeketjuihinsa. Samalla New York tulisi olemaan vähemmän haavoittuvainen ruoan saas-

tumiselle ja väärentämiselle ja paremmin valmistautunut hätätapausten varalle. Lähiruoan kulut-

taminen piristäisi myös alueen taloutta ja työllisyyttä, kun työmiehiä, kuljettajia ja yrittäjiä tarvitaan 

toiminnan pyörittämiseen. (Stringer 2010: 13-14)

Kuva 16. Kansilehti FoodNYC- julkaisusta.
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Kaupunkiviljely Helsingissä
Helsingissä kaupunkiviljelyä voi harjoittaa siirtolapuutar-

hoissa, viljelypalstoilla, taloyhtiöiden ja omakotitalo-

jen pihoilla, parvekkeilla ja jopa ikkunalaudoilla. Vaikka 

kaupungissa ilma ei ole yhtä puhdasta kuin maaseudulla, 

liikenteen päästöt eivät juuri heikennä Helsingissä kas-

vatettujen kasvisten käyttökelpoisuutta (Helsingin luon-

to monimuotoisemmaksi 2010: 20). Helsingin kaupun-

gin ympäristökeskuksen mukaan maaperän haitta-aine-

pitoisuudet ovat Helsingissä kotiviljelyn kannalta mer-

kityksettömiä ja kasvien pinnoille hiukkasina laskeutu-

vista ilmansaasteista pääsee eroon huuhtelemalla kasvit 

ennen käyttöä (HS 23.5.2010). Kaupunkiviljelyn ja oma-

varaisuuden edistämiseksi Helsingissä toimii aktiivisesti 

muun muassa Hyötykasviyhdistys ry, Uudenmaan Mar-

tat ry, Maatiainen ry sekä ympäristöjärjestö Dodo ry. Tan-

tarimäen (2000) mukaan nykypäivän kaupunkiviljelijän 

motiiveina ovat mielihyvän saaminen ja arjesta irrottautu-

minen sekä ympäristötietoisuus (Tantarimäki 2000: 18).

Siirtolapuutarhat ja viljelypalstat

Siirtolapuutarhat ja viljelypalstat ovat suosittuja vapaa-

ajan viettopaikkoja Helsingissä. Siirtolapuutarha on 

puutarhaviljelykseen tarkoitettu alue, joka on jaettu noin 

250-500 m2: n kokoisiin palstoihin, joilla on lisäksi pieni 

mökki. Viljelypalstalla mökkiä ei ole. Siirtolapuutarhoissa 

ja viljelypalstoilla kasvatetaan sekä ruokatarpeiksi sopivia 

että muita kasveja kunkin vuokraajan omien mieltymys-

ten mukaan. Ne ovat virkistysalueita, joiden käytävillä ja 

muilla yleisillä alueilla kaikilla on lupa liikkua. Ominaista 

siirtolapuutarhoille ja viljelypalstoille on, että ne sijaitse-

vat useimmiten taajamassa tai sen läheisyydessä ja muo-

dostavat yhdessä harmonisen kokonaisuuden. (Suomen 

Siirtolapuutarhaliitto ry 2010; Helsingin kaupunki, Raken-

nusvirasto 2010).

Siirtolapuutarhatoiminta tuli Suomeen joko 

suoraan Saksasta tai Tanskan ja Ruotsin kaut-

ta 1900- luvun alussa, jolloin siirtolapuutarho-

ja alettiin rakentaa erityisesti työväkeä varten. 

Viheralueiden suunnittelussa tärkeinä pidet-

tiin terveydellisiä ja sosiaalisia hyötyvaikutuk-

sia. Helsingin ensimmäinen siirtolapuutarha 

perustettiin vuonna 1918 Ruskeasuolle, jos-

sa se toimii vielä nykyäänkin. Aiemmin puis-

toja oli pidetty elitistisinä, kunnes työväkeä 

alettiin pitää tärkeänä viheralueiden käyt-

täjäryhmänä. (Suomen Siirtolapuutarhaliitto 

ry 2010; Helsingin kaupunki, Rakennusviras-

to 2010)

Helsingissä kotiviljelyn edistämiseksi toimii 

myös Hyötykasviyhdistys ry. Se on perustet-

tu kesällä 1978 auttamaan ihmisiä solmimaan 

uudelleen jo katkenneet yhteydet luontoon. 

Perustajia olivat muun muassa toimittaja 

Risto Nurmi ja professori Toivo Rautavaara. 

Jäseniä yhdistyksessä on yli 6500. Hyö-

tykasviyhdistyksen jäseniä yhdistää rakkaus 

luontoon ja halu hyödyntää luonnon antimia 

kestävän kehityksen periaatteella. Luonnon-

mukainen viljely ja luonnon hyötykäyttö ovat 

yhdistyksen toiminnan kulmakiviä. Tärkeim-

mäksi tehtäväkseen hyötykasviyhdistys il-

moittaa kotiviljelyn edistämisen. Se järjestää 

yleisöluentoja, kursseja, retkiä ja kaikkea toi-

mintaa, mikä edistää luonnonmukaista koti-

viljelyä. Hyötykasviyhdistys on mukana alan 

messuilla, harjoittaa julkaisutoimintaa, puhe-

linneuvontaa ja vuokraa viljelypalstoja. Joka 

keväinen taimitori kokoaa puutarhaharrasta-

jat viljelykauden avajaisiin ja syksyn sadon-

korjuujuhlassa taas nautitaan kesän tuloksis-

ta. (Hyötykasviyhdistys ry 2011) 

 



35Kuva  18. Viinirypäleitä Kumpulan siirtolapuutarhassa. Kuva 19. Marjaniemen siirtolapuutarhaa Helsingissä. Kuva 20. Kumpulan 
siirtolapuutarhan elojuhlasta vuonna 2009. 

18. 19.

20.
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Uudet ilmiöt

Näkyvimpänä kaupunkiviljelyn edistäjänä on muutamana viimeisenä kesänä 

toiminut Dodo ry, joka toimii Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Lah-

dessa ja Turussa. Dodo on ympäristöjärjestö, joka tarkastelee ympäristöon-

gelmia ja niiden suhteita yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Dodon missio on tutkia 

ympäristöongelmien ratkaisuja kaupunkiympäristössä ja tuoda esiin ekologis-

ta elämäntapaa. Järjestön yhtenä toimintamuotona on kaupunkiviljely, joka sai 

alkunsa vuonna 2009, kun Dodo ry:n kaupunkiviljelijät valtasivat valtion omis-

tuksessa olevaa maata Keski-Pasilasta ruoan viljelyyn. Viljelypalstajonojen ol-

lessa Helsingissä pitkät dodolaiset päätyivät kokeilemaan sissiviljelyä. Sissi-

viljely tarkoittaa luvatonta viljelyä alueella, jota ei itse omista tai hallinnoi. Täl-

laisia alueita ovat esimerkiksi kaupunkien joutomaat ja huonosti hoidetut istu-

tusalueet. Taustalla on ajattelutapa, joka kyseenalaistaa sen, kenelle julkisen 

tilan huolehtiminen kuuluu ja kuka saa hoitaa kaupunkiympäristöä. Keski-Pa-

silassa alueelle rakennettiin istutuslaareja viljelykasvien kasvattamista var-

ten. Tempaus sai valtavasti myönteistä huomiota medialta ja kaupunkilaisilta. 

(Kaupunkiviljely 2010; MPA 1 2010, Kuuluvaisen haastattelu) 

Muualla maailmassa sissiviljely eli Guerrilla Gardening on maailmanlaajuinen liike. 

Sissiviljelyä harjoitetaan kahdella eri tavalla: kasveja istutetaan salamyhkäi-

sesti yöllä, kun kaupunki on jo hiljentynyt tai päiväsaikaan niin, että toimin-

ta saadaan näyttämään esimerkiksi kaupungin omalta kunnostustoiminnalta 

käyttämällä suojaliivejä ja asianmukaisia työkaluja. Sissiviljelijä myös sitoutuu 

hoitamaan viljelemiään kasveja, joten on järkevää valita helppohoitoisia lajik-

keita. Siemenpommit ovat sissiviljelyn keino vallata kaupungissa myös sellai-

sia paikkoja, johon kulku on vaikeaa. Siemenpommin voi tehdä sekoittamal-

la kasvien siemeniä esimerkiksi saveen tai laittaa niitä turpeen kanssa tyh-

jän kanamunan kuoren sisään. Sissiviljelijät toimivat yleensä ryhmissä ja ra-

portoivat tekemisistään Internetin sissiviljely- sivustoilla. Toiminnasta on myös 

julkaistu vuonna 2008 englantilaisen Richard Reynoldsin kirjoittama teos “On 

Guerrilla Gardening“. (Guerrilla Gardening 2011; Kaupunkiviljely 2010) 

Dodon kesän 2010 projekti oli laaritalkoot, jonka tarkoituksena oli viedä 

laariviljelyn idea kerrostalopihoille. Dodolaiset auttoivat materiaalihankinnois-

sa, kasvatuslaatikoiden rakentamisessa ja kylvämisessä. Asiakkaina heillä oli 

taloyhtiöitä ja päiväkoteja. Lisäksi he perustivat uuden palstaviljelmän Kala-

sataman alueen väliaikaiskäyttöön yhteistyössä suunnittelutoimisto Partin ja 

Helsingin kaupungin kanssa. Kaupunkilaiset saivat vuokrata itselleen jonkun 

80: sta mullalla täytetystä betonisäkistä ja viljellä sitä oman mielensä mukaan. 

(MPA 1 2010, Kuuluvaisen haastattelu)
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Kuva  21. Dodon palstaviljelmä Kalasatamassa. Kuvat 22. ja 23. Dodon laariviljelmä Keski- Pasilassa.

21.

22. 23.
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Kaupunkiviljelyn uusia tuulia oli esillä Mikko Laajolan ja Niko Puninin Window 

Farms- ikkunapuutarhainstallaatiossa Kiasman takaikkunalla keväällä 2010. Win-

dow Farms on pystysuuntaan rakennettu modulaarinen ja vähän energiaa kulutta-

va, satoisa ikkunapuutarha, joka on rakennettu paikallisista ja kierrätetyistä mate-

riaaleista. Projektin ovat aloittaneet Britta Riley ja Rebecca Bray vuonna 2009 New 

Yorkissa osana taiteellista työtään, jossa he etsivät avoimin tutkimus- ja tee-se-

itse- menetelmin uusia, kestäviä ratkaisuja ympäristöön liittyen. Tavoitteena heil-

lä oli saada aikaan ikkunaviljelyvillitys New Yorkissa sekä muilla tiheään asutuilla 

kaupunkialueilla ja auttaa kaupunkilaisia kasvattamaan ruokaa ympäri vuoden ko-

ti-ikkunoillaan. Suomalaisessa versiossa kasvatettiin 81 kasvia vesiviljelyperiaat-

teella ja ne käytettiin yleisölle avoimissa työpajoissa Pixelache Festivaalin aikana 

maaliskuussa 2010. (Windowfarms 2011) 

Kuva 24. Window Farms- ikkunapuutarhainstallaatio Kiasman takaikkunalla 2010.. 
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Joel Rosenberg tutki syksyllä 2010 valmistuneessa taiteen maisterin opinnäytetyössään Helsinkiä 

ruokaa tuottavana ekosysteeminä. Tavoitteena oli nostaa kaupunkilaisen ruoankeräilyn status-

ta kaupungissa tekemällä siitä normaalia ja hyväksyttävää. Opinnäyte koostui kolmesta osasta, 

joilla taiteilija toi ruoan keräämisen konkreettiseksi kaupunkilaisille. Sadonkorjuupyöräily oli hä-

nen ohjaamansa retki Herttoniemestä Kallioon, jonka aikana retkeläiset pysähtyivät kymmenessä 

kohteessa maistelemaan ja keräämään satoa ruokaa tuottavaista puista ja pensaista jokamiehen 

oikeuksiin sekä Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen myönteiseen suhtautumiseen nojaten. 

Satokatta on Rosenbergin Internetiin Googlen karttapalveluun lataama kartta Helsingin puistoissa, 

metsiköissä ja tienvarsilla kasvavista ruokapuista ja -pensaista. Satokartta jatkaa vanhaa tapaa siirtää 

tietoa hyvistä marja- ja sienipaikoista eteenpäin sukupolvelta toiselle, mutta modernilla tavalla so-

vittaen sen 2000-luvun kaupunkikontekstiin. Kolmantena osana oli installaatio Ekosysteemipalve-

lu, jonka Rosenberg toteutti Hakaniemessä 14.9.2010 kiinnittämällä kaupan vaa’an hintatarroja 

kadun kulmassa olevan omenapuun hedelmiin. Teos symboloi urbaanin luonnon huomaamat-

tomia palveluja, joista Rosenberg teki näkyviä. Nämä mainiot oivallukset tuoda esiin “tahatonta 

kaupunkiviljelyä” voivat saada kaupunkilaiset liikkeelle avoimemmin silmin ja ymmärtämään, että 

kaupunkiympäristön antimet puistoissa ja tienvarsilla ovat jokaisen kerättävissä ja hyödynnettä-

vissä. (Rosenberg 2010)

Markkinoille on viimeisen parin vuoden aikana ilmestynyt pöytäpuutarhoja salaattien ja yrttien 

ympärivuotiseen viljelyyn sisätiloissa. Pöytäpuutarha on sisustuksellinen elementti, jossa voi viljel-

lä sisätiloissa ympäri vuoden mullattomasti vesiviljelyperiaatteella. Pöytäpuutarhan pumppu kier-

rättää ravinnepitoista vettä laitteiston kannelle, josta se valuu kasveille ja takaisin astiaan. Ha-

pettunut vesi ja tasainen kosteus sekä kasvivalona toimiva kirkas päivänvalolamppu takaavat 

optimaaliset kasvuolosuhteet kasveille. Iltasanomien tekemän testin mukaan (Lempinen 2011) 

pöytäpuutarhalla sai kaupasta ostetut ruukkusalaatit ja -yrtit kukoistamaan ja tuottamaan uutta 

satoa jopa kuukauden ajan. Testin mukaan pöytäpuutarhan ansiosta yrttejä ja salaatteja tuli myös 

syötyä enemmän. (Lempinen 2011;  Zen Grow 2011)

Kuva 25. Zen Grow- 
pöytäpuutarha.
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Kaupunkiviljelyn edut
Vähitellen on alettu ymmärtää urbaanin maatalouden 

monipuolista merkitystä ihmisen terveydelle ja hyvinvoin-

nille, ympäristön viihtyisyydelle ja kaupunkilaisten aktii-

visuudelle. Työ ja sato tuottavat tekijälleen mielihyvää ja 

lisäävät näin asukkaiden, ja laajemmassa mittakaavassa 

koko kaupungin, hyvinvointia. Kaupunkilaisten terveys ja 

tunne omista vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy, kun 

heillä on pääsy ja suurempi kontrolli omaan ruokajärjes-

telmäänsä. (Brown & Carter 2003: 3-4; Bellows, Braun & 

Smit 2005: 1)

Käytännön kokemus ruoantuottamisesta vaikuttaa myös 

ihmisen ravintotietämykseen ja ruokailutottumuksiin. 

Kasvattamalla itse ruokaa ihmiset ymmärtävät parem-

min, mitä syövät. Vastapoimitun hedelmän tai vihan-

neksen maku ja tuntu on yksi tekijä, mikä on lisännyt 

lähellä tuotettujen hedelmien ja vihannesten kulutus-

ta. Itse kasvattamalla tai ostamalla lähiruokaa saa myös 

sellaisia paikallisia erikoisuuksia, joita kaupoista ei löy-

dy. Kaupunkipuutarhat ja viljelmät tuottavat satoa yllät-

tävän paljon. 130 päivää kestävän kasvukauden aikana 

leudossa ilmastossa 10 x 10 metrin kokoinen palsta voi 

tuottaa kasviksia koko vuoden tarpeisiin nelihenkiselle 

perheelle. (Bellows, Braun & Smit 2005: 2-4)

Puutarhaviljelmän hoito on myös hyvää liikunnallista ak-

tiviteettia. Sen on tutkittu vähentävän liikalihavuutta, sy-

dän- ja verisuonisairauksia, glukoositasapainon ongel-

mia ja diabetesta sekä vähentävän jopa työtapaturmia. 

Jo kevyt puuhailu puutarhassa lisää lihasvoimaa ja -kes-

tävyyttä. Kasvien hoitaminen ulkoilmassa voi myös es-

tää sairauksien kehittymistä ja edistää niiden parane-

mista. Terveydenhuollossa käytetään sekä kasveja että 

niiden hoitoa mielenterveyspotilaiden sosiaalisten tai-

tojen, itsetunnon ja ajankäytön hallinnan parantamis-

een. Puutarhaterapia edistää rentoutumista, vähentää 

stressiä, pelkoa ja vihaa, verenpainetta sekä lihasjänni-

tystä. (Bellows, Braun & Smit 2005: 6-7)

Kuva 26. Tomaatteja kypsymässä Kasvitieteellisessä 
puutarhassa kesällä 2010.

Kaupunkiviljelyssä voidaan hyödyntää kau-

punkien joutomaita, jotka usein koetaan likai-

sina, epämääräisinä ja turvattomina alueina. 

Näiden hylättyjen, mutta keskeisen sijaintin-

sa vuoksi usein kallisarvoisten maa-alueiden 

muuttaminen yhteisöpuutarhoiksi elvyttäisi 

kaupunkia ja hyödyttäisi valtavasti sekä asuk-

kaita että koko kaupunkia. Joutomaiden lisäk-

si potentiaalisia alueita kaupungeissa ovat mm. 

koulujen, sairaaloiden ja muiden julkisten raken-

nusten pihat, joihin voisi istuttaa koristekasvien 

sijaan syötäviä kasveja. Myös puistojen osia ja 

talojen kattoja voidaan hyödyntää ruoan kas-

vattamiseen. (Brown & Carter 2003: 7-8) 

Kaupunkiviljely myös hyödyntää erittäin te-

hokkaasti luonnonvaroja, sillä vihannesten 

viljelyyn kaupungissa tarvitaan alle viidennes 

siitä kasteluvedestä ja vain kuudesosa siitä 

maasta, mitä koneellinen maatalous tarvitsee 

(Halweil & Nierenberg 2007: 83).
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27. Kaupunkiviljelyn fyysiset ja henkiset vuorovaikutussuhteet Sami Tantarimäen mukaan.
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Kestävän urbaanin ruoantuotannon kehittäminen ja ylläpitäminen rakentaa 

kaupunkien sosiaalista pääomaa - luottamusta, kansalaisaktiivisuutta,  johtamis-

ta ja viljelytuotteiden, palveluiden sekä tiedon jakamista (Bellows, Braun & Smit 

2005: 8). Sosiaalisella verkostoitumisella on myös positiivinen vaikutus hen-

kilökohtaisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon (Bellows, Braun & Smit 2005: 

8). Ruoan kasvattaminen opettaa työelämän taitoja, tarjoaa mahdollisuuden yrit-

täjälle ja yhdistää eri ryhmiä kaupungeissa - nuoria, vanhoja, etnisiä ja sosioeko-

nomisia ryhmiä (Bellows, Braun & Smit 2005: 8). Kaupunkiviljelyn on huomattu 

vähentävän rikollisuutta, roskaamista, nuorisorikollisuutta ja väkivaltaa (Bellows, 

Braun & Smit 2005: 8). Philadelphian yhteisöpuutarhurit listasivat virkistyksen (21 

%), henkisen terveyden (19 %), fyysisen terveyden (17 %), ravinnon tuottamisen 

(14 %), henkiset syyt (10 %), kulut ja mukavuuden (7 %), itsensä toteuttamisen 

(7 %) ja muut syyt (5 %) syiksi puutarhan hoidolle (Brown & Carter 2003: 7). Vi-

heralueet luovat tilan sosiaalisille kokoontumisille ja voimistavat yhteisöllisyyttä 

(Brown & Carter 2003: 7).

Kaupunkiviljely edustaa muutosta maailmanlaajuisesta ruoasta paikalliseen. Ruo-

an tuottamisella siellä, missä se myös kulutetaan, säästetään kuljetuskustannuk-

sia ja -päästöjä sekä ruoan pakkausmateriaaleja. Se mahdollistaa myös siirtymisen 

perinteisen maatalouden tuhlaavasta vedenkäytöstä kestävään veden käyttöön, 

sillä kaupungissa sadevesi voidaan johtaa katoilta kerääjiin tai käyttää kotita-

louksien ja yritysten harmaavettä kasteluun. Näiden lisäksi valtavat määrät or-

gaanista kaupunkijätettä voitaisiin hyödyntää lannoitteena tehomaatalouden ke-

miallisten lannoitteiden sijaan, mikä vähentäisi haittoja ympäristölle ja luonnon 

monimuotoisuudelle. Paikallisella tasolla kaupunkiviljely tarjoaa tilaa myös bio-

diversiteetille. Viljelyllä voitaisiin parantaa sellaisia viheralueita, joilla on pelkkää 

nurmikkoa. Viljelemällä kaupungissa myös hinnat voidaan määritellä paikallises-

ti ja kysynnän mukaan eikä tuotteesta saadun voiton perusteella. Lähiruoan suu-

ri etu on myös, että sen saatavuuteen tai hintaan eivät vaikuta öljyn hinnanvaih-

telut, maailman sääolosuhteet tai poliittinen tilanne. (Butcher 2009: 7-8)

Ehkä yksi tärkeimmistä kaupunkiviljelyn aineettomia arvoista on sen kyky tutus-

tuttaa ihmiset luonnon toimintoihin. Viljelyalueet kaupungissa voivat toimia paik-

koina, jotka saavat ihmiset sitoutumaan suurempaan ympäristövastuuseen. Näin 

kaupunkiviljelyllä voi olla myös koulutuksellinen merkitys. Ympäristövastuullisuus 

johtaa kestävän kehityksen laajempaankin ymmärtämiseen kuten kierrättämisen, 

ympäristöhaittojen ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden huomioimiseen. 

Tietoisuus lisää ympäristön arvostusta ja saa ihmiset helpommin sitoutumaan luon-

non ja ympäristön suojeluun. (Butcher 2009: 7-8)
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Kuva 28. Kaupunkiviljelyä Chicagossa, Yhdysvalloissa.
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Hyötykasviyhdistyksen aarin palsta

Hyötykasviyhdistys teki kesällä 2010 tutkimuksen satomääristä, joita heidän 

viljelemänsä aarin (10m x 10 m) kokoinen palsta tuotti kesän aikana Annalan puutar-

han keittiökasvimaalla Helsingissä. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, kuinka paljon 

aarin palsta tuottaa satoa ja millainen on taloudellinen hyöty, jonka itse viljelemällä 

voi saada. Taloudellinen hyöty oli tarkoituksena selvittää vertaamalla vastaavien luo-

mutuotteiden hintaa kaupasta tai torilta ostettuna. Valitettavasti Hyötykasviyhdistyk-

sen resurssit eivät mahdollistaneet sadon muuttamista rahaksi, mutta pelkästään 

satomäärien perusteella voi jo ymmärtää, miten kannattavaa viljeleminen on. Hyö-

tykasviyhdistys viljeli palstaa luonnonmukaisesti ja käytti kateviljelyä maan laadun 

parantamisen sekä kastelun helpottamiseksi sekä kumppanuuskasveja toimimaan 

toisilleen kasvinsuojelijoina tuholaisia ja kasvitauteja vastaan. Lisäksi palstaa reunus-

ti persian- ja veriapilapenkki, josta kanit saivat syötävää ja pysyivät näin poissa keit-

tiökasvimaalta. (Anu Ranta, sähköposti 14.2.2011)
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Kuva 29. Kasvit Annalan aarin palstalla. Piirros Tuula Vuorinen.
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Aarin palstan satomäärät:

Mangoldit: Lajikkeet ’Lucullus’, ’Bright Lights’ ja ’Glatter Silber’  
35 yksilöä à n. 700 g, yhteensä n. 24,5 kg.

Kesäkurpitsat: Lajikkeet ’Sunburst’, ’Patisson’, ’Bischofmütze’ ja 
’Gold Rush’. Kurpitsat on korjattu pieninä, yhteensä n. 35 kg.

Purjo: Lajike ’Hannibal’. 15 suurta yksittäistä purjoa.

Kamomilla: Lajike ’Bodegold’. 1,5 L kuivattuja kamomillan 
kukkia yrttiteeainekseksi. Sarviorvokin kukilla on koristeltu 
kakkuja.

Punajuuret: Viljeltävänä tavallista punajuurta, keltajuurikasta 
ja raidallista punajuurta. Lajikkeina ’Detroit’, ’Ägyptische 
Plattrunde’, Cylindra’, ’Golden Detroit’, ’Yellow Cylindral’ ja 
’Tondp Di Chioggia’. Noin 17 kg.

Tilli: Lajikkeena ’Tetra’. Pakastettiin silputtuna noin kolme litraa 
annospusseihin.

Sipulit: Hillosipuleita saatiin puhdistettuina reilu kilo, salottisipulia 
n. 1 kg, ruokasipulia n. 4 kg ja punasipulia n. 3 kg.

Herneet: Viljeltävänä silpoydinhernettä, taitto- ja sokerihernettä.
Herneitä ei mitattu, niitä riitti naposteltavaksi kaikille. Satoa tuli 
arvioituna reilun ämpärillisen verran.

Maissi: Lajike ’Early Extra Sweet’. Maissisato oli mahtava: 
52 tähkää.

Peruna: Lajikkeet ’Siikli’ ja ’Parsaperuna’. Satoa nostettiin 
noin 10 kg. (Luomu-Siikli maksoi Lasipalatsin maatilakaupassa 
parhaimpaan varhaisperuna-aikaan 15 € / kg!)

Salkopapu ja ruusupapu: Lajikkeina Salkopapu ’Blauhilde’ ja 
ruusupapu ’Celebration’. Satoa saatiin ainakin neljä ämpärillistä. 

Tomaatti: Lajikkeina kirsikkatomaatti ’Sungold’ ja pensastomaatti 
’Outdoorgirl’. Pensastomaateista korjattiin satoa noin 10,5 kg, 
kirsikkatomaateista 3 kg. 
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Kuvat 30. ja 31. Kasvitieteellisen puutarhan kasveja kesällä 2010.

Salaattifenkoli: Lajike ’Fino’. Sato onnistui suurenmoisesti. Parhaat 
yksilöt painoivat noin 900 g, yhteensä noin 11 kg.

Kesäkynteli: Satoa kuivattiin noin 3 dl verran.

Pensaspavut: Lajikkeet ’Primel’, ’Purple Tee Pee’ ja ’Golden Tee 
Pee’. Satoa saatiin parin ämpärillisen verran.

Porkkanat: Lajikkeet ’Maestro’, ’Early Nantes’, ’Yellowstone’ja 
’Parmex’. Satoa nostettiin noin 7 kg.

Pinaatti: Lajike ’Matador’. Satoa kerättiin n. 5 L.

Retiisi: Lajike ’Saxa’. Korjattiin 45 kpl.

Mustajuuri: Jätettiin maahan, koska se kasvaa vielä myöhään 
syksyllä. Suurin sato nostetaan varhain keväällä, kun maa on sulanut.

Palsternakka: Jätettiin maahan samoilla perusteilla kuin 
mustajuurella.

Juurselleri: Lajike ’Monarch’. Satoa nostettiin n. 4 kg.

Tarhamaltsa: Lehtiä kerättiin noin pari litraa.

Salaatit: Lajikkeet sidesalaatti ’Little Gem’, lehtisalaatti ’Black 
Seeded Simson’, ’Lollo Rossa’, salaattisikuri ’’Palla Rossa’ ja 
keräsalaatti ’Merveille Des Quatre Saisons’. Niitä kylvettiin 
suunnitelmasta poiketen sopiviin kohtiin. Satoa saatiin runsaasti: 
sidesalaattia 62 päätä, lehtisalaattia 30 päätä, salaattisikuria 30 päätä ja 
keräsalaattia 15 päätä.

Satotiedot on saatu hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtajalta 

Anu Rannalta. (Anu Ranta, sähköposti 14.2.2011)
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Kaupunkiviljelyn haitat 
ympäristölle ja terveydelle
Kaupunkimaatalous voi myös aiheuttaa ongelmia ympäristölle 

ja ihmisten terveydelle, jos siitä ei huolehdita kunnolla. Suur-

kaupungeissa saasteet voivat myrkyttää viljelyyn käytettävää 

maaperää, ilmaa ja kasteluvettä ja aiheuttaa näin terveysriske-

jä viljelijöille ja kuluttajille. Puhdistamattoman jäteveden käyt-

tö viljelmien kasteluun on suuri ongelma kehitysmaissa, joissa se 

on useimmiten luvatonta, mutta usein ainoa mahdollisuus saa-

da viljelmät kasteltua infrastruktuurin puuttumisen takia. Jäteve-

dessä elää runsaasti erilaisia taudinaiheuttajia, jotka voivat elää 

maaperässä viikkoja ja aiheuttaa näin vaaraa ihmisten terveydelle. 

(Halweil & Nierenberg 2007: 83; Smit 1996: 199-200)

Myös liiallinen kemiallisten lannoitteiden ja hyönteismyrkkyjen 

käyttö voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille. Altistuminen joko 

suoraan tai syömällä ruokaa, joissa on niiden jäänteitä voi ai-

heuttaa muun muassa syöpää ja hengityselinsairauksia. Kaupun-

kialueilla on erityisen tärkeää, että kemiallisten lannoitteiden ja 

hyönteismyrkkyjen käyttöä säädellään. Esimerkiksi sumutettavat 

hyönteismyrkyt voivat myrkyttää ilmaa, jota kaupunkilaiset hengit-

tävät. (Smit 1996: 200)

Koska kaupunkimaataloudessa maankäyttö on intensiivisempää 

kuin maaseudulla, sen rasitukset ympäristölle ovat myös suurem-

mat. Jos luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohtei-

ta otetaan viljelyyn, voidaan menettää huomattavia luontoarvoja. 

Kaupunkimaatalouden jätteet ja karjan jätökset voivat saastuttaa 

maata ja rehevöittää vesistöjä. Maaperän eroosio voi myös tulla 

ongelmaksi alueilla, joissa laidunnetaan karjaa sekä viljeltäessä 

joenvarsilla ja jyrkillä rinteillä. (Smit 1996: 205-207)
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Kuva 32. Köynnöskrasseja.
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Kuva 33. Gary Comer Youth Center- oppimiskeskuksen katolle on perustettu 760 m2 kattopuutarha 
ruoantuotantoon Chicagossa, Yhdysvalloissa.
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3. Katolla viljeleminen



52

Kasvikatot
Katto on tärkeä osa rakennusta. Se suojaa rakennuksen 

sisäosia ja sen asukkaita erilaisilta sääoloilta kuten sa-

teilta, kylmyydeltä ja kuumuudelta. Vesikatto on osa ka-

ton rakennetta ja se erottaa rakennuksen ylimmän ker-

roksen  ulkoilmasta. (Toimivat katot 2007: 6)

Viherkatoilla tarkoitetaan kattoja, joissa kattoraken-

teen päälle on lisätty kasvillisuudelle sopiva kasvualusta 

sekä kasvit (Dunnett & Kingsbury 2008: 91). Viherkatoista 

voidaan käyttää myös termiä kasvikatto. Tobias Emilsso-

nin (2005: 7-8) mukaan kasvikatto on tarkempi termi ja 

samalla vähemmän rajaava kuin viherkatto, sillä monet 

katolla viihtyvät kasvit eivät ole vihreitä vaikeiden elino-

losuhteiden vuoksi, vaan esimerkiksi punaisia. Mielestäni 

suomen kielinen viherkatto- termi on osuvampi  kuin eng-

lannin tai ruotsin kielissä käytetty vihreä katto (ruots. grö-

na tak). Viherkatoista käytetään myös termejä ekokatto 

(ecoroof), elävä katto (living roof) ja ruskea katto (brown 

roof). Viherkatot jaetaan yleisesti rakenteensa perusteella 

ekstensiivisiin ja intensiivisiin viherkattoihin.

Kuva 34. Viherkattoja Luostarimäen käsityöläismuseossa Turussa.
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Ekstensiiviset viherkatot jäljittelevät luontoa ja vaa-

tivat vain hyvin vähän tai ei lainkaan huoltoa. Kas-

vit ovat tavallisesti sammalia, mehikasveja, nur-

mikasveja ja ruohoja, jotka ovat huolella valittuja 

tai ne voivat olla myös spontaanisti paikalle saa-

puneita ja siinä menestyviä kasveja. Niiden täy-

tyy pystyä uudistumaan ja selviämään itsekseen 

pitkiä aikoja katolla kovien ilmasto-olosuhteiden 

kuten äärimmäisen kylmyyden, kuumuuden, kui-

vuuden ja tuulen armoilla. Ekstensiivisillä viherka-

toilla on suhteellisen ohut kerros kevyttä kasvua-

Kuva 35. Ekstensiivinen viherkatto Baltimoren Kansallisen akvaarion katolla Marylandissa, Yhdysvalloissa.

lustaa, jossa on vähän orgaanista ainesta.  Yleen-

sä kasvualusta on vain 2-15 senttimetriä paksu, 

eivätkä ekstensiiviset viherkatot näin ollen vaadi 

useinkaan rakennukseen rakenteellisia muutoksia. 

Tämän vuoksi ekstensiiviset viherkatot ovat hel-

posti asennettavissa myös vanhoihin rakennuk-

siin. Ne eivät yleensä vaadi kastelua eikä niihin 

välttämättä ole yleistä pääsyä. (Dunnett & Kings-

bury 2008: 5; Design Considerations for the Imple-

mentation of Green Roofs 2009: 2-2)
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Intensiiviset viherkatot on tavallisesti rakennet-

tu vapaa-ajan käyttöön niin, että niihin on sisään 

käynti. Näillä katoilla on paksumpi ja ravinnepitoi-

sempi kasvualusta, joka mahdollistaa nurmikkojen, 

suurten kasvien ja jopa puiden kasvattamisen ka-

tolla. Kasvualustan paksuus vaihtelee 20-100 sent-

timetrin välillä, joskus yli metrinkin. Koska intensii-

Kuva 36. Intensiivinen viherkatto kaupungintalon katolla Chicagossa, Yhdysvalloissa.

viset viherkatot vaativat rakennukselta rakenteellista 

kestävyyttä, ne ovat usein sisällytetty rakennukseen 

jo suunnitteluvaiheessa. Rakenteellisten muutosten 

tekeminen jälkikäteen voi tulla kalliiksi. Kattopuutar-

hat vaativat säännöllistä huoltoa, kastelua, kitke-

mistä ja lannoitusta. (Design Considerations for the 

Implementation of Green Roofs 2009: 2-2;2-3)
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Kattojen käyttämisestä viljelyyn ei tiedetä olevan erityistä, 

jäljitettävissä olevaa alkuperää.  Katoilla on viljelty siitä asti, kun 

ihminen on rakentanut raskaita kuormia kestäviä kattoja. Baby-

lonian riippuviin puutarhoihin viitataan usein esimerkkinä muinai-

sesta ruoan tuotantoon tähtäävästä vesiviljelystä, mutta sitä ei tie-

detä, oliko ruoan kasvattaminen niiden ensisijainen tarkoitus. (Ro-

driguez 2009: 34) 

Saksa on tällä hetkellä keskeinen maa viherkattorakentamises-

sa. Viherkattojen nopea yleistyminen on tehty mahdolliseksi 

säätämällä lakeja, jotka edistävät niiden rakentamisesta.  Viher-

katoilla voidaan kompensoida rakentamisen luonnolle aiheuttamia 

vahinkoja. Saksassa oli jo vuonna 2002 joka kymmenennessä ta-

sakattoisessa rakennuksessa viherkatto. Myös Sveitsissä on tehty 

kattavaa tutkimusta viherkatoista ja biodiversiteetistä. Pohjois-

Amerikassa kasvikattojen rakentamisen suhteen edistyksellisiä 

kaupunkeja ovat esimerkiksi Chicago, Seattle, Vancouver ja To-

ronto. (Dunnett & Kingsbury 2008: 22-23)

Skandinaviassa ruohopeitteisillä katoilla on pitkä perinne, mut-

ta niitä pidetään nykyään historiaan kuuluvina. Norja on ainoa 

poikkeus: siellä turvekatot ovat nykyäänkin suhteellisen yleisiä. 

Malmössä, Ruotsissa on kasvitieteellisellä puutarhalla kat-

topuutarha, jossa on esillä eri viherkattotyypit ja niihin liittyviä 

kaupallisia ratkaisuja. Siellä tehdään myös viherkattotutkimusta. 

(Dunnett & Kingsbury 2008: 25)   
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Kuva 37. Hollantilaisten taiteilijan Maarten van Heemskerckin näkemys Babylonian riippuvista puutarhoista 1500- luvulta. 
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Tuotantomenetelmät
 

Ruukku- tai astiaviljely katolla tapahtuu samalla periaatteella kuin maantasossakin. 

Siemenet kylvetään astiaan, jossa on multaa. Multakerroksen paksuus riippuu siitä, 

mitä kasveja astiaan kylvetään. Ruukkuviljely on helppo tapa ottaa katto viljelykäyt-

töön, sillä siihen ei tarvitse investoida paljoa rahaa ja se on yksinkertainen toteuttaa.  

Aluksi täytyy vain varmistaa, että katto kestää viljelyastioiden painon ja että katolle 

on kuljettava pääsy. Ruukkuviljelmää voi helposti siirrellä tarpeen mukaan esimerkik-

si kuumimpana aikana porottavalta auringolta suojaan. (Rodriquez 2009: 35)

Intensiivisellä kattoviljelyllä on paljon samoja ominaisuuksia kuin intensiivisillä viher-

katoilla (kts. 3.1. Kasvikatot). Intensiivisen kattoviljelyn maakerroksen paksuus vaih-

telee 22-120 cm: n välillä, mikä mahdollistaa pensaiden ja puidenkin kasvatuksen ka-

tolla. Tällaisen jälkiasentaminen jo olemassa olevaan rakennukseen voi olla kallista, 

jos rakenteita täytyy vahvistaa kantamaan maakerroksen lisäpaino. Helpoiten inten-

siivinen kattoviljely onnistuu, kun se on otettu huomioon jo rakennuksen suunnitte-

lusta lähtien. (Rodriquez 2009: 38; Viherkaton suunnitteluohje 2010: 1)

Hydroponiseksi viljelyksi tai vesiviljelyksi kutsutaan tapaa viljellä kasveja mullat-

tomasti. Vesiviljellä voi monella tavalla alkaen kehitysmaissa käytetyistä yksinkertai-

sista järjestelmistä päätyen hienoihin, teknisiin ratkaisuihin suurissa kasvihuoneissa. 

Vesiviljelyn periaatteena on, että kasvit kasvavat kasvualustassa, josta ne eivät saa 

ravinteita, vettä ja happea kuten mullassa kasvaessa, vaan ravinteet ja happi liuo-

tetaan veteen, jota annetaan kasvin juurille. Veden hapettaminen onnistuu pumpulla 

ja ravinteet voi annostella veteen esimerkiksi kasviravinnetabletteina. Vesiviljelyä ra-

joittavat ympäristötekijät ovat valo ja lämpötila. Keinovalon laatu ja määrä on tärkeää 

silloin, kun luonnonvaloa ei ole saatavilla. (Resh 2005) 

Vesiviljelyssä kasvualustana voidaan käyttää esimerkiksi kevytsoraa, jonka etuina on 

tuholaisten, homeiden ja muiden sienten itiöiden puuttuminen, sillä ne eivät pääse 

lisääntymään kuten mullassa. Vesiviljelyssä tärkeää on astian sopivuus niin, että kas-

vin juuret saavat hapetettua vettä ja ravintoaineita, mutta kasvin muut osat juurien 

lisäksi eivät saa olla vedessä. Vesiviljelyn etuna on myös ravinteiden kierrättämi-

nen järjestelmässä niin, että niitä voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen, eivätkä ne 

pääse hallitsemattomasti ympäristöön. (Stephens 1994/ 2003; Puutarha.net 2008)



59Kuva 38. Astiaviljelynä toteutettu kattoviljelmä New Yorkissa. Kuva 39. Eagle Street Rooftop Farm on tavaratalon katolle perustettu 
560 m2 intensiivinen kattoviljelmä Brooklynissä, New Yorkissa. Kuva 40. Vesiviljelyä.

38. 39.

40.
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Kattoviljelyn erityiset edut
Kattoviljelyllä kaupungissa on joitakin erityisiä ympäristöllisiä, taloudellisia 

ja sosiaalisia hyötyjä ja etuja verrattuna muuhun kaupunkiviljelyyn. Rajoit-

tavin tekijä kaupunkiviljelyssä on yleensä viljelymaan saatavuus kaupun-

gin rajojen sisäpuolella. Koska katot kattavat tavallisesti ainakin 30 % 

kaupungin kokonaismaa-alasta, niissä olisi valtavasti potentiaalia luoda 

kaupunkiin lisää viljelyalaa jopa ihan ydinkeskustan alueellekin. Myös op-

timaaliset valo-olosuhteet ja sadeveden saanti ovat kattoviljelyn etuja. Ka-

toilla kasvit saavat todennäköisemmin riittävästi auringon paistetta kuin 

kerrostalojen varjoisilla sisäpihoilla. Katoilla viljelemällä kaupunkilaisten 

ei myöskään tarvitse kulkea kaukana sijaitseville palstoilleen, vaan kasvit 

olisivat poimittavissa lähellä kotia ja hyödynnettävissä ruoanlaitossa mi-

nuuttien sisällä poimimisesta. Varkaudet ja vandalismi eivät häiritse katol-

la viljelyä, sillä sinne kulkua voidaan säädellä helpommin kuin maantasos-

sa oleville viljelypalstoille. (Israelsson 2000: 12; Rodriquez 2009: 31)

Kanadan kansallinen tutkimuskeskus on tutkinut kattoviljelyn 

ympäristöhyötyjä. Kasvikattojen merkittävien kaupunkiekologisten hyö-

tyjen (kts. luku 4. Kasvikattojen ekologiset näkökulmat) sekä viljelystä 

saatavan sadon vuoksi kattoviljely voi pienentää huomattavasti kaupun-

gin ekologista jalanjälkeä. Tutkimuksissa kävi ilmi, että jos edes 6 % To-

ronton katoista muutettaisiin viherkatoiksi, mikä tarkoittaa yhtä prosent-

tia koko Toronton maa-alasta, kaupungin kasvihuonekaasupäästöt vähe-

nisivät jopa 2,18 tonnia vuodessa. Lisäksi ruoan kasvattaminen näillä ka-

toilla vähentäisi ruoan kuljetusta ja siitä syntyviä päästöjä. Ympäristön 

säästämisen lisäksi näitä kattoja viljelemällä voitaisiin tuottaa yli neljän 

miljoonan euron arvosta paikallisesti tuotettuja vihanneksia ja hedelmiä. 

(Brown & Carter 2003: 8)

Kattoviljelyn taloudelliset edut koostuvat kattoviljelmästä saatavasta ruo-

asta sekä katon kasvipeitteen useista hyödyistä rakennukselle. Ylein-

en virheolettamus viherkatoista on se, että veden viivyttämiskyvyn takia 

ne ovat alttiimpia vesivuodoille ja kosteusongelmille kuin ns. perinteiset 

katot. Tosiasiassa asianmukaisella kattorakenteella viherkatot kestävät 

muita kattomateriaaleja pidempään ja tuovat näin pitkällä aikavälillä talou-

del-lisia säästöjä rakennuksen huolto- ja korjaamiskuluihin. Viherkattojen 

suo-rat taloudelliset edut ilmenevät pienempinä lämmitys- ja ilmastointiku-

luina. Keväällä ja kesällä ns. perinteiset kattomateriaalit imevät auringon 

säteilyä lämmittäen näin huoneilmaa tarpeettomasti päivän aikana. Yöllä 
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rakennus taas luovuttaa lämmön takaisin ilmaan. Rakennuksen lämpötilojen 

vaihtelu johtaa korkeisiin energiakustannuksiin, sillä päivällä sisätiloissa 

tarvitaan viilennystä ja yöllä lämmitystä. Oheisessa taulukossa on vertailu 

sähkönkulutusta kahdessa rakennuksessa, joissa toisessa on viherkatto ja 

toisessa ns. perinteinen katto. Tutkimus on tehty Torontossa, Kanadassa 

tammi- joulukuun välisenä aikana vuonna 2001. Kuten taulukosta käy ilmi, 

viherkatto oli erittäin tehokas puolet vuodesta eli huhtikuusta syyskuuhun, 

jolloin energian kulutus viherkatollisessa rakennuksessa oli huomattavas-

ti pienempi kuin vertailurakennuksessa. Talvella viherkaton edut olivat pie-

nemmät kasvualustan ollessa jäässä ja lumen peittäessä kattoja. (Dunnett 

& Kingsbury 2008: 68; 71-73)

Kattoviljelyllä on myös läheinen yhteys rakennuksen muihin aineenvaih-

dunnallisiin prosesseihin. Orgaanisen jätteen kompostointi ja uudelleen 

käyttö on yksi tärkeimmistä mahdollisuuksista. Sähkön ja lämmön yhteis-

tuotannon hukkatuotteina syntyvien kuuman veden ja hiilidioksidin hyö-

dyntämistä kasvihuoneviljelyssä tulisi tutkia. Katoilla tuulet ovat voimak-

kaita ja huolellisella suunnittelulla niitä voitaisiin hyödyntää rakennusten 

omaan energian pientuotantoon. (Rodriquez 2009: 31-32)

Kuva 41. Sähkön kulutus viherkatollisessa ja vertailurakennuksessa, jossa on ns. perinteisen kattomateriaali 
Torontossa, Kanadassa tammi- joulukuun välisenä aikana vuonna 2001.
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Kasvikaton rakenne
Viherkattojen rakenteena käytetään joko kylmää tai käännettyä kansirakennetta. Käännetty raken-

ne tarkoittaa, että vedeneristys on, toisin kuin tavallisissa katoissa, lämmöneristyksen alapuolel-

la mekaaniselta rasitukselta suojassa. Vedeneristyksen alustana on paikalla valettu betonilaat-

ta tai elementtilaattarakenne, johon valetaan betonista tarvittavat kallistukset. Vedeneristyksenä 

käytetään bitumikermiä, joka kiinnitetään alustaan kauttaaltaan. Sen päälle asennetaan lämmön-

eriste, jonka täytyy omata alhainen vedenimukyky ja riittävä puristuslujuus, kuten XPS-levyt tai 

kevytsora. Tätä rakennetta käytetään terassien ja pihakansien rakenteena. Kylmä rakenne on taas 

käytössä pysäköintitasojen, mutta myös pihakansien rakenteena. Näissä vedeneristeet on asen-

nettu suoraan kantavan rakenteen ja siihen tehdyn kallistusvalun päälle. Jos päälle asennetaan 

viherkatto, tulee käyttää juurisuojattua bitumikermiä vedeneristeenä. Tarvittaessa vedeneristeen 

päällä voidaan käyttää vielä erillistä mekaanista suojaa, kuten ohutta kumimattoa. (Toimivat katot 

2007: 18-19)

Kasvikaton suunnittelussa tärkeää on luoda kasveille sopivat kosteusolosuhteet ja varmistaa ve-

deneristyksen toimivuus sekä katon rakenteiden kestävyys. Toimivuuden kannalta tärkeää on 

myös sopiva rakenne veden pidätykseen ja poistoon. Salaojakerroksen ja kasvualustan mitoitus 

valitaan suhteessa haluttuun kasvillisuuteen. (Toimivat katot 2007: 18-19)  

Ruukkuviljely ja hydroponinen viljely katolla eivät välttämättä vaadi muita muutoksia katolle kuin 

kaiteet ja katolle pääsyn mahdollistavan kulun. Kulkureitit katolla on hyvä laatoittaa tai muuten 

päällystää, jolloin kattomateriaali ei altistu kulkemisesta johtuvalle mekaaniselle rasitukselle (Vi-

herkaton suunnitteluohje 2010: 7).

Kuvat 42. ja 43. Leikkauskuva ekstensiivisestä (vas.) ja intensiivisestä viherkatosta. 
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Rehevä kattopuutarha eli intensiivinen kattopuutarha taas vaatii vankkaa kattorakennetta siitä ai-

heutuvan kuorman vuoksi. Kattopuutarhan tai kattoviljelmän rakenne muodostuu kuten viherka-

tossa, mutta kevytsorasalaojakerros on eristetty molemmin puolin suodatinkankaalla. Myös ve-

deneristeen ja salaojakerroksen välissä on mekaaninen suojakerros, kuten kumimatto, ja sen 

päällä lämmöneriste. Näiden ja paksun kasvualustan vaikutuksesta rakenteelle tulee korkeutta 

120-740 millimetriä ja painoa 100-710 kg/ m². (RT 85-10709)

Katon kaltevuudella on tärkeä merkitys viherkaton toimivuuden kannalta. Kaltevuus vaikuttaa 

vedenpoistoon sekä multakerroksen paksuuteen ja sen paikallaan pysymiseen. Kaltevuudella 

varmistetaan se, ettei katolla seiso vettä, jolloin kasvit viihtyvät siellä. Vähimmäiskaltevuus viher-

katoilla on 2 % eli 1: 50.  Jyrkkien kattojen kohdalla pitää varmistaa, että rakenteisiin pystyy sitou-

tumaan riittävästi vettä ja toisaalta, että veden virtausnopeus ei aiheuta ongelmia itse rakenteelle. 

(Viherkaton suunnitteluohje 2010: 2-3)

Viherkaton vettä varastoivia ominaisuuksia pyritään parantamaan multa- ja salaojakerroksessa, 

jotta kasvit saisivat vettä myös sateettomina ajanjaksoina. Kattomultaan sekoitetaan Leca- so-

ramursketta, joka pystyy sitomaan vettä itseensä ja luovuttamaan sitä kuivina aikoina. Multaker-

roksen paksuus vaihtelee 80- 650 millimetrin välillä, mutta on joskus paksumpikin. Katolla voidaan 

käyttää kevyttä ja hyvin kosteutta pidättävää multaseosta. Salaojakerroksessa voidaan käyttää 

Leca-soraa raekooltaan 4-10 millimetriä. Yleensä salaojakerros on 50-100 millimetriä paksu. 

Toinen vaihtoehto salaojakerrokselle on tähän tarkoitukseen suunniteltu Icopal ViherAlusta- levy, 

joka on uusiovaahtomuovista valmistettu 30 millimetriä paksu levy. Levy pystyy sitomaan itseen-

sä 20 l/ m² vettä ja toimii samalla salaojakerroksena johtaen ylimääräisen veden pois katolta. (Vi-

herkaton suunnitteluohje 2010: 3)

Kuva 44. Periaatekuva viherkaton rakenteesta.

Kasvillisuus

Kasvualustakerros

Suodatinkangas

Salaojakerros

Mekaaninen suojakerros

Kantava rakenne

Vedeneristys

Juurisuoja
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Hoito ja ylläpito
Viherkattojen hoitoon kuuluu RT-ohjekortin 85-10709  

mukaan katon kunnon ja vedenpoistojärjestelmän 

tarkistaminen ja huoltaminen kerran tai kaksi vuodes-

sa. Talvisin lumen poisto voi olla tarpeellinen kuten muil-

takin katoilta, mutta kasveja suojaamaan on hyvä jättää 

ohut lumikerros. Kattopuutarhoissa on hyvä olla tarkas-

tusluukkuja riittävästi, jotta rakennekerrosten vesitilanne 

voidaan tarkistaa vuosittain. Lisäksi kastelujärjestelmä ja 

kastelualtaat tyhjennetään talven ajaksi. Puutarhaa tu-

lee kastella kuivina kausina ja lannoittaa pitkin kasvu-

kautta. Samoin tuholaisten torjunta ja kasvikarikkeen 

poisto hoidetaan tarvittaessa. Kastelun voi hoitaa kä-

sin, mutta helpommin sen hoitaa automaattisella kaste-

lujärjestelmällä. Syksyisin ja keväisin tehdään nor-

maalit puutarhatyöt, eli kattopuutarha siistitään, hara-

voidaan, poistetaan rikkakasvit ja tarvittaessa leikataan 

istutukset. Talvea varten kattopuutarhoissakin arat kas-

vit peitetään. Istutusaltaiden kasvualusta on hyvä kuoh-

keuttaa säännöllisin väliajoin. (RT 85-10709; Viherkaton 

suunnitteluohje 2010: 23-24)

Taloudelliset seikat
Kasvikaton asentamis- ja ylläpitokustannukset riippu-

vat katon tyypistä sekä rakenneratkaisusta. Kasvikat-

tojärjestelmiä myyvän Eg- trading Oy Ab: n mukaan kas-

vikaton hintatasoa voi verrata valssatun peltikatteen hin-

taan. Perustamiskustannusten tuijottamisen sijaan huo-

mio pitäisi kiinnittää kasvikattojen ylivoimaisiin etuihin 

muihin kattomateriaaleihin verrattuna. Kasvikate on pit-

källä tähtäimellä erittäin hyvä sijoitus, sillä se pidentää 

kattopinnoitteen käyttöikää kaksin- tai kolminkertaisek-

si suojaamalla kattorakenteita auringon UV-säteilyltä ja 

mekaaniselta rasitukselta. Kasvikate maksaa itsensä 

takaisin rakennuksen jäähdyttämis- ja lämmityskuluis-

sa jo 2-3 vuoden aikana. Sillä on myös kiinteistön ar-

voa nostava vaikutus, sillä kasvikatto on näkyvä osoi-

tus rakennuksen ympäristöystävällisyydestä. 

Viherkatot voivat laajassa mittakaavassa to-

teutettuna parantaa jopa kokonaisen kaupun-

gin imagoa. Kasvikatteen etuna on myös se, 

että se voidaan sijoittaa uudelleen toiseen kat-

toon tai kierrättää kokonaan, jolloin jätteenkä-

sittelykustannuksetkin ovat pienemmät kuin 

muissa kattomateriaaleissa. Yleisesti kasvikat-

tojen perustamiskustannuksia pidetään kalliina, 

mikä on hidastanut niiden yleistymistä. (Dun-

nett & Kingsbury 2008: 70-71; Nordic Green 

Roof 2010: 4; 22)

Kattoviljelyn sulauttaminen osaksi rakennuksen 

muita toimintoja on kiinnostava mahdollisuus. 

Nancy Jack Todd ja John Todd pohtivat kirjas-

saan From Eco-Cities to Living Machines (1993) 

kattoviljelyn potentiaalia toimia tärkeänä osana 

ekotehokasta rakennusta. Kirjoittajien visiossa 

katot toimivat kasvihuoneina ja lämpimän ve-

den säiliöinä. Lämmin vesi säilötään pitkulai-

seen, ruostumattomasta teräksestä valmistet-

tuun säiliöön, joka on kattokasvihuoneen poh-

joisella seinustalla. Säiliö on maalattu mustaksi 

ja se lämpenee suoran auringonvalon vaikutuk-

sesta sekä aurinkokeräimillä, jotka ovat katto-

kasvihuoneen eteläisellä puolella. Säiliö läm-

mittää kasvihuoneen ja samalla talon asukkaat 

saavat siitä lämpimän veden. Kattokasvihuo-

neen ilmastointi on yhdistetty kellarin ilman-

vaihtoon siten, että kellarin viileämmän ilman 

avulla voitaisiin tasata kasvihuoneen lämpöti-

laa ja estää sen ylikuumeneminen. Päivän ai-

kana kuuma ilma kasvihuoneesta varastoidaan 

kellariin ja yöllä sitä vapautetaan lämmittämään 

talon asukkaita. Kattokasvihuone toimii myös 

eristeenä hidastaen ylimmästä kerroksesta 

haihtuvaa lämpöä. Kasvihuone voi olla talon 

asukkaiden yhteiskäytössä ja toimia kauniina 

kattopuutarhan ja puiston yhdistelmänä. (Todd 

& Todd 1993: 113-114)
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Kuvat 45 ja 46. Nancy Jack Toddin ja John Toddin näkemys kattokasvihuoneesta osana ekotehokasta rakennusta. 

45.

46.
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Keittiöpuutarhan estetiikka
Keittiöpuutarhoissa estetiikka oli tärkeä osa viljelyä jo 1500- 

luvulla. Viljellä voi tietysti pitkissä vihannespenkeissä, mut-

ta syötäväksi viljeltävät kasvit voivat huolellisesti sommitel-

tuna tarjota myös esteettisiä kokemuksia. Onnistuneen vilje-

lyn ehtona on toimiva vedenpoisto sekä kasvien riittävä va-

lon saanti, joka on vähintään seitsemän- kahdeksan tuntia 

päivässä. Niiden ollessa kunnossa keittiöpuutarhan suunnit-

telussa voi käyttää vapaasti mielikuvitusta esteettisen kas-

vuympäristön luomiseksi syötävien kasvien avulla. (Israelsson 

2000: 12-15) 

Entisaikojen keittiöpuutarha juontaa juurensa renessans-

sin aikaan, jolloin rikkaat ja kuninkaalliset Euroopassa pe-

rustivat linnojen ja kartanoiden pihoille suuria puutarho-

ja. Keittiöpuutarhat muodostuivat symmetrisesti sijoitetuis-

ta neljästä, kuudesta tai kahdeksasta neliömäisestä kortte-

lista, jotka oli jaettu viljelypenkkeihin. Keittiöpuutarha ei ollut 

pelkästään tuotantolaitos vaan siellä käytiin myös nauttimas-

sa sen kauneudesta ja tuoksuista. Keittiöpuutarhojen suo-

sio jatkui 1920- 1930 luvuille asti, jolloin viljelyasiantuntijat 

tuomitsivat ne epäkelvollisena tapana viljellä ja kannustivat 

viljelyyn avoimemmassa tilassa. Kauniit keittiöpuutarhat hävi-

sivät. (Israelsson 2000: 12-16)

Keittiöpuutarhalle eli potagerille ominaista on runsaus. Taimet 

istutetaan tiheisiin ryhmiin niin, että ne kasvavat peittävinä 

kasvustoina. Potagerissa on myös aina katseenvangitsija, jo-

hon huomio kiinnittyy sisään tultaessa. Lisäksi kasvien es-

tetiikkaa korostetaan yhdistämällä toisistaan poikkeavia lajeja 

värin, muodon ja korkeuden suhteen. Potager ei saa olla ma-

tala ja litteä, vaan siellä kuuluu olla monenkorkuisia kasveja 

tuomaan syvyyttä ja kiinnostavuutta. (Israelsson 2000: 22-26)



67

Kuva 47. Chateau de Villandryn keittiöpuutarha Ranskassa on lähtöisin 1500- luvulta.
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Kattoviljelmiä muualla maailmassa 
The Vinegar Factory on tavallisen oloinen leipomon ja kaupan yhdistelmä New 

Yorkissa. Todellisuudessa sen toiminta on kaikkea muuta kuin tavallista: leipo-

mon katolla on kattokasvihuone, jossa kasvatetaan salaatteja, yrttejä ja vihanneksia 

myyntiä varten. The Vinegar Factoryn kattoviljelmän perusti Eli Zabar viisitoista vuot-

ta sitten itäisellä 91. kadulla Manhattanilla sijaitsevan leipomonsa katolle. Idea 

kattokasvihuoneen perustamisesta syntyi Zabarille haaveesta pidentää tomaat-

tien kasvukautta ja hyödyntää siihen hänen leipomonsa tuottamaa hukkalämpöä. 

Nykyään Eli Zabarilla on neljä kattokasvihuonetta, joista suurin on kooltaan 12 x 

30 metriä. Kasvihuoneiden hoito ja ylläpito työllistää kaksi täysipäiväistä puutar-

huria. (The East Hampton Star 12.8.2008; Landmine 12.10.2009)

Ensimmäisestä kattokasvihuoneesta lähtien Zabar on aina viljellyt kasvinsa mul-

lassa. Hän uskoo, että vesiviljellyt kasvit eivät maistu niin hyvälle kuin mullassa 

viljellyt. Mullassa viljelemällä hän pystyy myös hyödyntämään kattoviljelmiensä 

kasvijätteitä kompostimullan tekemiseen. Zabarilla on kompostointiin käytössä 

suuri 2,4 metriä halkaisijaltaan oleva tynnyri, jossa on sekoittaja kompostin sään-

nöllistä kääntämistä varten. Kaikkea jätettä ei kuitenkaan tilan puutteen vuoksi 

voida kompostoida. Kattokasvihuoneiden lämpö saadaan leipomon uunien hor-

meista, jotka tuottavat kaiken tarvittavan lämmön salaattien ja yrttien viljelyyn. 

Tomaateille Eli Zabarilla on kuitenkin lisälämmitys, joka pitää lämpötilan opti-

maalisena +24°C. (The East Hampton Star 12.8.2008; Landmine 12.10.2009)

Sky Vegetables on innovatiivinen kaupunkiviljelylle vihkiytynyt yritys. Se raken-

taa ja pyörittää kestävää kehitystä tukevia, ympäri vuoden toimivia hydroponi-

sia kasvatusjärjestelmiä rakennusten katoille kaupungeissa ympäri Amerikkaa. 

Yrityksen missio on parantaa kaupunkilaisten terveyttä ja ravitsemusta ja luo-

da samalla uusia työpaikkoja sekä koulutusmahdollisuuksia kaupunkiviljelyn ke-

hittämisessä. Sky Vegetablesin konsepti pitää sisällään esimerkiksi kaupan ka-

tolle perustettavan kattokasvihuoneen vesiviljelyjärjestelmineen, aurinkopanee-

lit, jotka asennettuina katolle tuottavat energiaa kattokasvihuoneen ylläpitoon, 

kompostointijärjestelmän, jossa madot muokkaavat kasvijätteen sekä kaupan 

myyntipäivämäärän ylittäneen ruoan kompostimullaksi, tuulimyllyt, jotka tuotta-

vat puhdasta, uusiutuvaa energiaa kasvihuoneille sekä vesisäiliöt, joihin sadeve-

si kerätään viljelmien kastelua varten. (Sky Vegetables 2011)

Kuvat 48. 49. ja 50. The Vinegar Factory New Yorkissa.

48.

50.
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49.



70 Kuva 50.Kuva 51. Nayangin taideakatemia Singaporessa.
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4. Kasvikattojen 
ekologiset 
näkökulmat



72

Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka
Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2009-2012 mukaan Helsinki on aktiivinen toimija ilmaston-

muutoksen torjuntatyössä ja edistää päästöjen vähentämiseen tähtääviä energian tuotantoon ja 

kulutukseen liittyviä innovaatioita. Helsingin halutaan profiloituvan ilmastoystävälliseksi kaupungik-

si ja edelläkävijäksi energiatehokkuudessa. Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka täsmentää 

kaupungin strategiaohjelman 2009-2012 ympäristöasioita koskevia tavoitteita ja asettaa lisäksi 

tavoitteita niillä ympäristönsuojelun alueilla, joita ei ole käsitelty strategiaohjelmassa. Tavoitteet 

on jaettu kahteen aikaväliin: pitkän aikavälin tavoitteet tähtäävät noin vuoteen 2050 ja keskipitkän 

vuoteen 2020. Tavoitteet on laadittu koskemaan muun muassa ilmastonsuojelua, ympäristöme-

lua, vesiensuojelua sekä luonnon ja maaperän suojelua. Tarkastelen kasvikattojen mahdollisuutta 

vastata näissä ohjelmissa esitetyistä tavoitteista niihin, jotka koskevat kaupunkiekologiaa. (Helsin-

gin kaupungin strategiaohjelma 2009; Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 2010)

Kuva 52. Kaupunkiluontoa Itä-Pasilassa.
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Osana kaupunkiluontoa
Biodiversiteetillä tarkoitetaan biologisen elämän monimuotoisuutta: lajien sisäistä, perin-

nöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Biodi-

versiteetin väheneminen on nykyään yksi keskeisimmistä ympäristöongelmista. (Suomen 

ympäristökeskus 2010)

Kaupunkirakenteen laajetessa ja tiivistyessä luonto- ja viheralueet vähenevät kaupunkialueel-

la. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kaupungeissa tarvitaan yhä yksityiskohtaisem-

paa ja huolellisempaa suunnittelua kaikissa maankäyttöön ja luontoon liittyvissä asioissa. Il-

mastonmuutos, viheralueiden pieneneminen ja pirstoutuminen, ilmansaasteet ja kuluttami-

nen heikentävät elinympäristön tilaa. Näiden haitallisia vaikutuksia ympäristö pystyy sietämään 

paremmin monimuotoisen luonnon avulla. (Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 

toimintaohjelma 2008-2017: 2)

Helsingin kaupungilla on käynnissä Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimin-

taohjelma 2008-2017. Sen tarkoituksena on selvittää, miten kaupunki voi ottaa toiminnassaan 

huomioon luonnon monimuotoisuuden ja turvata sen säilymisen. Ohjelman ehdotukset toimen-

piteistä on tarkoitettu osaksi maankäytön ja viheralueiden suunnittelua ja hoitoa sekä muuta 

toimintaa. Tavoitteina on muun muassa turvata ekologinen verkosto sekä Helsingissä että ko-

ko pääkaupunkiseudulla ja turvata Helsingin vakiintunut eliölajisto. (Helsingin luonnon moni-

muotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2008-2017: 8)

Viherkatoilla tai käyttämällä kattopintoja viljelyyn voisimme edistää luonnon monimuotoisuut-

ta muuten karussa kaupunkiympäristössä. Viherkatot ja kattoviljelmät tarjoavat elinympäristön 

linnuille, hyönteisille ja kasveille ja voivat toimia kulkuväylänä eläinten ja hyönteisten liikkuessa 

kaupunkialueella. Kasvikatot ovat myös osana kaupungin viherverkostoa, sillä joidenkin eliöla-

jien ja maiseman näkökulmasta ne voivat yhdistää kaupungin pirstaloituneita viheralueita. (De-

sign Considerations for the Implementation of Green Roofs 2009: 2-14; Dunnett & Kingsbury 

2008: 43-45) 

Helsingin strategiaohjelman 2009-2012 mukaan maankäytön ja kaupunkisuunnittelun peri-

aatteina on kaupunkirakenteen tiivistämisen ja liikennejärjestelmien kehittämisen lisäksi yhte-

näisten viheralueiden ja viheralueyhteyksien säilyttäminen (Helsingin kaupungin strategia-

ohjelma 2009). Ohjelmaa täydentävässä Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikassa on luon-

non ja maaperän suojelun tavoitteeksi asetettu Helsingin monimuotoisen kaupunkiluonnon 

säilyttäminen erityispiirteineen osana eheytynyttä kaupunkirakennetta (Helsingin kaupungin 

ympäristöpolitiikka 2010). Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on kompensoida viheralueille 

rakentaminen määrällisesti tai laadullisesti varaamalla tai ennallistamalla viheraluetta jossakin 

muussa lähellä sijaitsevassa  kohteessa (Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 2010). 
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Hulevesien hallinta
Hulevesiä ovat katoilta, kaduilta ja pihoilta valuvat sade- ja sulamisvedet (Vesi- ja 

viemärilaitosyhdistys 2011). Sadeveden kulku vettä läpäisemättömillä pinnoilla kaupungis-

sa on hyvin erilainen kuin kasvipeitteisellä maalla. Kasvipeitteisellä maalla suuri osa sade-

vedestä imeytyy maahan ja liittyy pohjaveteen. Osa vedestä kuitenkin haihtuu maaperästä 

ja osan imevät kasvit, jotka luovuttavat sen takaisin ilmakehään. Ihmisen rakentamilla 

läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asfaltilla, betonilla ja katoilla, sadevesi ei imeydy, vaan  

kulkeutuu nopeasti viemäriverkostoihin ja niitä pitkin vesistöihin. Viemäriverkostojen tar-

koituksena on kuljettaa vesi nopeasti pois kaupunkiympäristöstä, mikä voi aiheuttaa jo-

kien tulvintaa. Kovat rankkasateet myös ylikuormittavat viemäriverkostoa hetkellises-

ti, mikä voi aiheuttaa viemäreiden tulvimista ja vedenpuhdistamoiden kapasiteetin ylit-

tymistä, jolloin käsittelemätöntä jätevettä päätyy vesistöihin. Sadevesi myös huuhtoo mu-

kanaan kaupunkien kovilta pinnoilta öljyä, tiesuoloja, raskasmetalleja, torjunta-aineita ja 

eläinten jätöksiä ja siten vaikuttaa huleveden laatuun sekä kasvi- ja eläinlajiston moni-

muotoisuuteen. (Dunnett & Kingsbury 2008: 53-55)

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen mukaan sademäärän arvioidaan lisääntyvän 12-

24 % Helsingissä vuosisadan loppuun mennessä. Vettä tulee enemmän ympäri vuoden ja 

erityisesti talviaikana. Rankkasateet tulevat voimistumaan niin, että vuorokauden maksi-

misateet kasvavat 10- 30 %. Tämä voi aiheuttaa ongelmia rakennusten maanalaisille ti-

loille ja metro-, tieliikenne- ja huoltotunneleille, jos hulevedet pääsevät kulkeutumaan nii-

hin. Rankkasateet voivat aiheuttaa ongelmia myös jäteveden käsittelylle silloin, kun hule-

vettä johdetaan samaan viemäriin kuin jätevettä. Tällaisia vanhanaikaisia sekaviemäreitä 

Helsingissä on noin 250 kilometriä. Jätevettä joudutaan ohjaamaan Vanhankaupunginlah-

teen silloin, kun puhdistamon kapasiteetti ei riitä. (Helsinkiläinen ja ilmastonmuutos 2010: 

12; 14-15)

Kasvikatot toisivat Helsingissä tähän ongelmaan helpotusta, sillä kattopinnat muo-

dostavat 40-50 % imemättömistä pinnoista kaupungeissa. Kasvikatot viivyttäisivät veden 

kulkua viemäreihin imemällä vettä maakerroksen huokosiin ja varastoimalla sitä salaojaker-

rokseen. Hyvin suunnitellut kasvikatot voivat myös parantaa vesistöihin kulkeutuvan hule-

veden laatua. Kasvit myös varastoivat vettä kasvisolukkoon ja haihduttavat sitä takaisin il-

makehään. Hidastamalla sadeveden pääsyä viemäriverkostoon viherkatto toimii puskuri-

na tasoittaen sadeveden virtaamahuippuja. (Dunnett & Kingsbury 2008: 55; 57)

  

Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikassa vesiensuojelun tavoitteena on, että seka-

viemäriverkoston ylivuotojen määrä vähentyy 95 % nykytasosta vuoteen 2050 mennessä 

(Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 2010). Kasvikatot voisivat olla yksi mahdollinen 

ratkaisu tähän ongelmaan.



75Kuva 53. Sadevedet seisovat läpäisemättömillä pinnoilla. Kuva Espoon Tapiolasta.
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Kaupunki-ilmasto
Lämpösaarekeilmiön lievittäminen

Tiheästi rakennetuilla kaupunkialueilla muodostuu oma urbaani ilmastonsa, joka ilmenee eri-

tyisesti korkeampina yölämpötiloina, lisääntyneenä ilmankosteutena ja ilman epäpuhtaute-

na. Tätä kutsutaan lämpösaarekeilmiöksi (eng. urban heat island). Ilmiöön on monia syitä. 

Kaupungeissa laajat, rakennetut pinnat varastoivat auringon säteilyenergiaa ja luovuttavat sitä 

takaisin ilmaan. Läpäisemättömillä pinnoilla ei myöskään ole vettä pidättävien ja kasvipinto-

jen sadevettä haihduttavaa ja ilmastoa viilentävää ominaisuutta. Tuulen kulun hidastuminen 

korkeiden rakennusten takia lisää ilman hiukkaspitoisuuksia ja estää tuulen viilentävää vaiku-

tusta kaupungissa. Vaikutuksensa on myös rakennusten, liikenteen ja teollisuuden päästöillä 

sekä niiden tuottamalla hukkalämmöllä. Erityisesti talvella kiinteistöjen lämmitysenergia vapau-

tuu lämmittämään kaupunki-ilmaa. Lämmitysvaikutus näkyy selvimmin yöllä, kun hukkalämpö 

kompensoi alhaisten yölämpötilojen vaikutusta. Kaupungissa nämä tekijät aiheuttavat ihmisille 

kesäisin kuumuudesta johtuvaa epämukavaa ja tukahduttavaa oloa sekä huonosta ilmanlaa-

dusta johtuvia hengitysvaikeuksia ja verenkiertohäiriöitä. Kaupungeissa tukahduttava kuumuus 

voi olla kohtalokas erityisesti vanhuksille, kuten kesinä 2003 ja 2006, jolloin Eurooppaa kiusa-

sivat helleaallot. Ilmastoennusteiden mukaan nämä helleaallot tulevat jatkossa lisääntymään ja 

kestämään kauemmin ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien lisääntyessä (Jokimäki 2011). 

Kaupungissa ilman lämpötilat voivat olla merkittävästi korkeammat kuin ympäröivällä maaseu-

dulla. (Dunnett & Kingsbury 2008: 63-64; Ilmatieteen laitos 2009)

Katoilla lämpötilavaihtelut voivat olla todella suuria eri vuorokauden aikoina puhumattakaan 

vuodenaikojen vaihtelusta. Päivällä katot imevät auringon säteilyä ja säteilevät sen yöllä takai-

sin ilmakehään. Näin kattopintojen lämpötila nousee ja laskee nopeasti. Tämä päivittäinen 

lämpötilojen vaihtelu on kuluttavaa kattopinnoille ja voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä vaurioita 

vesikatossa. Torontossa, Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että auringon säteilyä 

imevillä, ns. perinteisillä kattopinnoilla lämpötila saattoi nousta iltapäivällä 70oC: een, kun viher-

katolla lämpötila pysyi 25oC. Laajana pintana kasvikatot voivat laskea kaupungin yölämpötilo-

ja, sillä ne eivät säteile lämpöä yötaivaalle kuten perinteiset kattomateriaalit. (Dunnett & Kings-

bury 2008: 66; 68-69)

Ilmatieteen laitos on tehnyt selvityksen lämpösaarekeilmiön vaikutuksista Helsingin paikallisil-

mastoon. Ilmatieteen laitoksen tutkijan, Achim Drebsin, mukaan lämpösaarekeilmiön vaikutus 

Helsingissä on keskimäärin 1- 3oC, ääritapauksissa se voi olla jopa yhdeksän astetta. Suurim-

mat lämpötilaerot on mitattu kirkkaina, tuulettomina öinä. Lämpösaarekeilmiön vaikutus on suu-

rin rakennusmassaltaan tiiviillä alueilla, kuten ydinkeskustassa. Vastaavasti meren ja puistoa-

lueiden läheisyydessä, kuten Vuosaaressa, Viikissä ja keskuspuistossa, lämpötilat ovat alhai-

sempia. (Ilmatieteen laitos 2009; MPA 4 2011, Drebsin haastattelu)
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Kuva 55. Rakennettua ympäristöä Itä-Pasilassa. 

54. Kanadalainen tutkimus vuosina 2000-2002 osoitti, että päivittäinen lämpötilavaihtelu viherkatolla on huomattavasti pienempi 
kuin tavallisella katolla.
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Ilmanlaatu

Ilman epäpuhtaudet ovat kaasumaisia ja hiukkasmaisia yhdisteitä, 

jotka ovat tulosta ihmisten toiminnasta ja aiheuttavat monenlaisia 

terveyshaittoja. Suomessa suurimmat lähteet ovat liikenne, teolli-

suus, energiantuotanto ja pientalojen lämmitys. Myös muista mais-

ta kulkeutuvat epäpuhtaudet huonontavat ilmanlaatua Suomessa. 

Tällaisia terveydelle haitallisia hengitettäviä hiukkasia ja pienhiukka-

sia ovat hiilimonoksidi, typpidioksidi, otsoni, rikkidioksidi ja haise-

vat rikkiyhdisteet. Myös helposti haihtuvat hiilivedyt, polysykliset 

aromaattiset hiilivedyt ja raskasmetallit aiheuttavat terveysriskejä. 

Näille altistuminen on voimakkainta liikenteen ja päästölähteiden 

välittömässä läheisyydessä. Jatkuva epäpuhtauksille altistuminen 

lisää väestötasolla keuhkoinfektioita ja kuolleisuutta sekä lyhentää 

eliniän odotetta. Erityisen vaarallista altistuminen on astmaatikoille, 

joille aiheutuu hengityselinoireita sekä keuhkojen toiminnan heik-

kenemistä jo kymmenesosan pitoisuuksilla terveisiin ihmisiin ver-

rattuna. Suomessa ilman epäpuhtauksien on arvioitu aiheuttavan 

vuosittain 200-400 ennenaikaista kuolemaa, kymmeniä tuhansia 

astmaoireiden pahentumisia ja 30 000-40 000 lasten hengitystiein-

fektiota. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2008)

Kaupunkiympäristössä kasvillisuus parantaa ilmanlaatua suodatta-

malla hiukkasia ilmasta ja absorboimalla kaasumaisia epäpuhtauk-

sia. Tämä yhdistetään yleensä isoihin puihin ja laajoihin kasvilli-

suusalueisiin. Viherkattojen osalta tutkimustietoa ei juuri ole saata-

villa. NCAR: n tutkijan, Thomas Karlin mukaan uusimmat tutkimuk-

set osoittavat, että lehtensä pudottavat kasvit absorboivat noin 

kolmanneksen enemmän ilman epäpuhtauksia kuin aiemmin on 

luultu. Tutkimuksen mukaan kasveilla on kyky tuottaa kemikaaleja 

suojatakseen itseänsä haitallisilta aineilta ja eliöiltä. Nämä kemikaa-

lit voivat liian suurena määränä olla myrkyllisiä kasville itselleen ja 

hajottaakseen näitä kemikaaleja, kasvit alkavat kohottaa entsyymi-

tasojaan muuttaakseen kemikaalit vähemmän myrkyllisiksi aineiksi. 

Näin ne samalla absorboivat ilman epäpuhtauksia, jotka entsyymit 

sitten hajottavat. Tulokset osoittavat, että kasvit voivat mukaut-

taa aineenvaihduntaansa ja vähentää ilmakehän hiukkaspitoisuuk-

sia erilaisten stressitekijöiden vaikutuksesta. Suurin vaikutus oli ti-

heissä metsissä. Kasvikatoilla, joilla kasvaa myös suurempia puita 

ja pensaita, voi olla vaikutus ilmanlaadun parantamiseen. (Dunnett 

& Kingsbury 2008: 62-63; UCAR 2010)
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Kuvat 56. ja 57. Tanskalaisen BIG- arkkitehtitoimiston 
suunnittelema 8 House Kööpenhaminassa palkittiin 
Scandinavian Green Roof Award- palkinnolla 2010.
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Melua vaimentava pinta

Melu on yksi merkittävimpiä elinympäristön laatua heikentäviä tekijöitä. 

Lisääntynyt melu on seurausta väestönkasvusta, kaupungistumisesta, teol-

listumisesta, teknisestä kehityksestä, koneellistumisesta sekä lisääntyneestä 

liikenteestä. Melu määritellään epämielekkääksi ja häiritseväksi ääneksi, 

joka rasittaa tai vahingoittaa elimistöä fyysisesti tai psyykkisesti. (Suomen 

ympäristökeskus 2011)

Suomen ympäristöministeriön mukaan joka kuudes suomalainen asuu alu-

eella, jolla melutaso ylittää päivällä suositeltavan tason eli 55 desibeliä. 

Helsingissä näillä haitalliseksi määritellyillä melualueilla asuu 237 500 

kaupunkilaista (Lankinen et al. 2009: 15). Valtioneuvoston tekemässä peri-

aatepäätöksessä meluntorjunnasta ympäristön melutasot ja melulle al-

tistuminen on saatava merkittävästi alenemaan vuoteen 2020 mennessä. 

Vastuu meluntorjuntatoimista on melun aiheuttajilla ja viranomaisilla, erityi-

sesti liikenneviranomaisilla ja kunnilla. (Faktaa ympäristön suojelusta 2007)

Kuvat 58 ja 59. Vuonna 1995 rakennettu, ekologisen arkkitehtuurin pioneerina tunnettu Acros Fukuoka on monikäyttöinen kulttuuri- ja 
tapahtumakeskus Fukuokassa, Japanissa.
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Kaupungeissa kovat pinnat heijastavat melua takaisin ympäristöön ja nostavat näin 

melutasoa. Viherkatot toimivat sen sijaan melua vaimentavina pintoina. Kasvillisuu-

den on tutkittu vaimentavan korkeita ja maakerroksen matalia ääniä. Katon maa-

kerros on myös tehokas äänieriste rakennukseen kulkeutuvalle melulle. Melun vai-

mentamiskyky on sidoksissa maakerroksen paksuuteen katolla, jolloin paksu maa-

kerros on ohutta tehokkaampi. Nordic Green Roof- viherkattojärjestelmiä myyvän 

Eg- trading Oy: n mukaan viherkatto, jossa on 12 cm paksu kasvustokerros, vai-

mentaa melua sisätiloihin 40 desibeliä. Muun muassa kalifornialaisen Gap’s 901 

Cherry Hill- toimiston katolle asennettiin viherkatto vaimentamaan viereisen val-

tatien ja lentokoneiden aiheuttamaa melua. (Dunnett & Kingbury 2008: 67; Nordic 

Green Roof 2010: 4) 

Helsingissä kaupungin ympäristöpolitiikan mukaan ympäristömelulle altistumista py-

ritään vähentämään niin, että vuoteen 2020 mennessä päiväajan keskiäänitason yli 

55 dB melualueilla asuvien määrä on vähentynyt vähintään 20 prosenttia vuodesta 

2003 (Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 2010). Kasvikatoilla voi laajoina pintoi-

na olla merkittävä vaikutus melun vaimentamisessa kaupungissa. 
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Kuva 60. Kotimaisia omenia kypsymässä hilloksi. 
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Ruoka ympäristön kuormittajana
Ruoka on suomalaisille kolmanneksi suurin ilmastovaikutusten aiheuttaja asumisen 

ja liikkumisen jälkeen (Helsinkiläinen ja ilmastonmuutos 2010: 22). Ravinto aiheuttaa 

kotitalouksien kasvihuonepäästöistä neljäsosan (Suomen luonnonsuojeluliitto 2010). 

Keskivertosuomalaisen hiilidioksidipäästöt ovat kolme kertaa suuremmat kuin koko 

maapallolla keskimäärin asukasta kohti (Helsinkiläinen ja ilmastonmuutos 2010: 21). 

Siksi juuri meidän on mietittävä keinoja pienentää ilmastokuormaamme ja pohdit-

tava sitä myös ruoan osalta eikä ainoastaan sähkönkulutuksen ja liikennepäästöjen 

kannalta.

Ruoan hiilijalanjälki koostuu säilytyksestä, kuljetuksesta, valmistuksesta ja jätehuol-

losta. Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan puolet ruoan hiilijalanjäljestä koostui 

ruoan säilyttämisestä, 27 % kuljetuksesta ja 23 % ruoan valmistuksesta, kun jäte-

huoltoa ei laskettu mukaan (Koskela & Vinnari 2009). Näin ollen itse kasvatetun ruo-

an hiilijalanjäljestä voidaan vähentää kuljetuksesta ja säilytyksestä aiheutuvat 77 %, 

jolloin itse tuotetun ruoan hiilijalanjäljeksi jää vain pieni osa muualta tuodun ruoan ai-

heuttamista päästöistä. 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) on tutkinut elintarvikeketjun 

ruokahävikin määrää ja vähentämiskeinoja Foodspill- hankkeessaan. Tutkimuksen 

mukaan kotitaloudet heittävät syömäkelpoista ruokaa roskiin vuodessa noin 23 kg 

henkilöä kohden. Ruokahävikin osuus kotona kulutetusta ruoasta on noin 5 %. Suu-

rin osa ruokahävikistä syntyy vihanneksista, joiden osuus on 19 %. (MTT 2010: 11-

15)

Helsingin sanomissa 22.9.2010 julkaistun artikkelin Arviolta joka neljäs ruokakas-

sillinen heitetään roskiin mukaan syömäkelpoisen jätteen saaminen pois jätekuor-

masta vaikuttaisi ilmastoon yhtä paljon kuin joka viidennen auton ottaminen pois 

liikenteestä (HS 22.9.2010: B7). Kyse on merkittävästä vaikutuksesta ilmastoon. 

Moni suomalainen lajittelee tunnollisesti kotitalousjätteensä ja kiinnittää huomio-

ta ruokapakkauksiin ympäristösyiden takia, mutta ei ymmärrä, että roskiin heitet-

ty ruoka on vielä suurempi taakka ympäristölle. Jos ruokajätettä ei ole kompostoitu 

oikein, kaatopaikalla ruokajätteestä ja kuitupakkauksista syntyy myös metaania, joka 

on yli 20 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi (Katajajuuri 2008).   

Ruoan kasvattaminen kaupungissa on ympäristöteko. Itse kasvatetun ruoan hiili-

jalanjälki on huomattavasti pienempi kuin kaupasta ostetun. Lisäksi viljelemällä itse 

ruokahävikkikin pienenee, kun ruokaa ei tarvitse kasvukauden aikana säilyttää pitkää 

aikaa jääkaapissa, vaan sitä on aina tuoreena saatavilla.
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Kuva 61. Friedensreich Hundertwasserin vuonna 1983 suunnittelema Hundertwasserhaus Wienissä, Itävallassa. 
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5. Kattoviljely ja 
arkkitehtuuri
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Kasvikatto kestävässä arkkitehtuurissa
Arkkitehdit ja suunnittelijat ovat pyrkineet suunnittelemaan ekologisempia ja 

kestävämpiä rakennuksia viimeisten vuosikymmenten ajan. Nykyarkkitehtuu-

rissa ekologinen näkökulma on itsestään selvyys ja rakennusten suunnitte-

lussa ympäristöystävällisyys on mukana jo suunnittelun alusta lähtien. Kaiken 

rakentamisen täytyisi olla tasapainossa ympäristön kanssa. Paikallinen oma-

varaisuus energian, materiaalien ja aineiden kierron, ravinnon ja myös työn 

ja virkistyksen suhteen on perusta kestävälle rakentamiselle. Todellisuus ra-

kentamisessa voi kuitenkin olla suunnittelun ihanteista kaukana. Rakennetun 

ympäristön ekologinen kestävyys koostuu useasta tekijästä. Tärkein niistä on 

rakennuksen energiatehokkuus. Muita seikkoja ovat rakennuksen sijainti, ma-

teriaalivalinnat ja asukkaiden asumistavat ja -tottumukset. (Safa 2011a)
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Kuvat 62. ja 63. Le Corbusierin vuonna 1929 suunnitteleman Villa Savoyen katolla on kattopuutarha. 
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Ruotsalaisen ekologisen rakentamisen pioneerin, arkkitehti Varis Bokaldersin, mukaan 

kaupunki voi olla kestävä vain silloin, kun se elää tasapainossa ympäröivän maaseu-

dun kanssa. Kaupunki ja sitä ympäröivä maaseutu ovat tiiviissä yhteydessä raaka-

aineiden, ravinnon ja energian kiertokulun kautta. Raaka-aineiden ja energian lisäk-

si maaseutu tarjoaa kaupunkilaisille paikan virkistäytymiseen. Tiiviin rakentamisen 

alueilla kaupungeissa lähiluonnon merkitys on suuri. Tarjoamalla kaupungeissa riit-

tävä määrä ja riittävän suuria viheralueita voitaisiin vähentää kaupunkilaisten painet-

ta matkustaa kauemmas virkistäytymään. Tiheillä kaupunkialueilla tällaisia lisävihera-

lueita voitaisiin tarjota talojen katoilla. Myös Suomessa muiden maiden tapaan ravin-

nontuotannon tärkeys tulee korostumaan. Sen sijaan, että pelloille kaavoitetaan ra-

kennuksia, niitä pitäisi säästää ruoantuotantoon tulevaisuuden varalle. (Safa 2011b)

Viherkatot ovat usein näkyvin merkki rakennuksen ympäristöystävällisyydestä. Vaik-

ka kasvikattojen kasvillisuus ja kasvualustakerros voivatkin olla luonnonmukaisia, ve-

deneristeet ja juurisuojat valmistetaan usein muovista ja muista uusiutumattomista 

materiaaleista. Kuitenkin kasvikaton pitkäikäisyys kompensoi niiden käyttöä ja lisäk-

si näitä materiaaleja voidaan kierrättää. Kasvikatto luo jo suunnitteluvaiheessa raken-

nukselle positiivista mielikuvaa ja voi olla myötävaikuttamassa yleiseen mielipitee-

seen rakennuksesta. Muun muassa Tampereen ratapihan päälle suunniteltuun mo-

nitoimihalliin, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2013 jääkiekon MM-kisoihin, on 

arkkitehti Daniel Libeskind piirtänyt viherkaton. Myös Helsingin Jätkäsaareen vuosina 

2011-2012 rakennettaviin Helsingin opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) tornitaloihin on 

arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen suunnitellut katolle viherpihat. (HS 1.9.2009; 

Tampereen keskusareena 2011)

Kuva 64. Kattopuutarha Pariisissa.
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65.

66.

 Kuva 65. Hoasin tornitaloihin Jätkäsaareen on kaavailtu katolle viherpihoja. Kuva 66. Tampereen Keskusareenaan on 
suunnitteilla viherkatto.
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Merkitys virkistysalueena

Kattopuutarhat tuovat kaupunkiin lisää tilaa ja niissä on pal-

jon mahdollisuuksia hyötykäyttöön. Katoilla voidaan tarjota 

asuntojen lähipiirissä paikka, jossa oleskella ulkoilmassa. 

Ne tarjoavat virkistäytymiseen tilan, jonne pääsyä voidaan 

kontrolloida ja siten luoda turvallinen ympäristö oleskella 

suojassa vandalismilta ja vahingonteoilta sekä sosiaalisilta 

ongelmilta, joita esiintyy maantasoissa olevilla viheralueilla. 

Katoilla olevat viheralueet tarjoaisivat kaupunkilaisille mah-

dollisuuden ulkoiluun ilman pelkoa omasta turvallisuudes-

ta. Suojaisat kattoympäristöt olisivat erityisen tärkeitä van-

huksille, liikuntarajoitteisille ja lapsille virkistäytymis- ja leik-

kipaikkoina, joista liikenteen vaarat ovat kaukana. (Dunnett 

& Kingsbury 2008: 79-82)
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67. Lapset hoitamassa lasten tukisäätiön kattopuutarhaa New Yorkissa. Kuva vuodelta 1943.
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Viides julkisivu

Näkymä kaupungin kattojen yli on useimmiten kaikkea muuta kuin miellyttävä. Ho-

risonttiin piirtyvien, tunnettujen rakennusten silhuetti voi olla kaunis, mutta lähialu-

etta tarkasteltaessa näkymää hallitsevat usein kattojen rumat pinnat ja rakenteet. 

Korkeiden rakennusten katot ovat nähtävissä lähinnä rakennusten ylimmistä ker-

roksista, mutta kaupungeissa on aina myös matalia rakennuksia. Näiden kattojen 

muuttaminen viherkatoiksi parantaisi näkymiä ja viihtyisyyttä kaupungissa huomat-

tavasti. Katon näkyvyys vaikuttaakin kasvikaton tyypin valintaan. Sellaisille katoille, 

joihin ei ole näköyhteyttä eikä pääsyä, valitaan usein edullinen ja huoltovapaa kasvi-

kattotyyppi. Kasvikaton visuaalisuuteen vaikuttaa myös vuodenaikojen vaihtelu. Ke-

vään vaalea, orastava vehreys muuttuu kesällä tuuheaksi ja tummemman vihreäk-

si kasvustoksi, joka syksyllä häviää ruskan mukana. Näin kasvikatot luovat oivallisen 

paikan seurata vuodenaikojen vaihtelua. Jo pelkästään vihreän kasvillisuuden näke-

minen vähentää tutkitusti stressiä, verenpainetta ja lihasjännitystä ja lisää positiivisia 

tunteita. (Dunnett & Kingsbury 2008: 84-86; 138)

Kasvikatot voivat katolla kasvavista lajeista riippuen olla visuaalisesti hyvin eri tyyp-

pisiä. Intensiiviset viherkatot ja kattopuutarhat voivat olla ilmeeltään runsaita ja rön-

syileviä, kun taas extensiivinen viherkatto voi näyttää pelkistetyltä ja tasaiselta kas-

vimatolta. Kasvikatto voi olla rakennukseen huomaamattomasti sulautuva osa tai se 

voi poiketa radikaalisti rakennuksen arkkitehtonisesta linjasta. 
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Kuva 68. Kalifornian tiedeakatemian aaltoileva viherkatto, jonka pinta-ala on 18 300 m2. San Francisco, USA.
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Osana kaupunkikuvaa

Suomessa kasvikattojen mielekyyttä on epäilty, sillä koetaan, että Suomessa luon-

to on lähellä, vaikka asuukin kaupungissa. Kuitenkin kaupunkilaiselle tärkeää on 

kodin lähiympäristö ja Suomen suurimmissa kaupungeissa erityisesti keskusta-

alueen asunnot voivat olla melko kaukana viheralueista. Kaupunkisuunnittelus-

sa tärkeä lähtökohta on viher- ja puistoalueiden tarjoaminen. Viheralueet anta-

vat tärkeää elintilaa kasveille ja eliöille ja vähentävät saasteita sekä vaikuttavat 

positiivisesti asukkaiden ja yhteisöjen fyysiseen, psykologiseen ja sosiaaliseen 

terveyteen. Myös viherkattojen mahdollisuudet voitaisiin huomioida paremmin 

kaupunkisuunnittelussa. Esimerkiksi Saksassa ja useissa kaupungeissa Yhdys-

valloissa valtio ja kunnat tukevat kasvikattojen rakentamista. Niiden ottaminen 

mukaan maankäytön suunnitteluun ja asemakaavoitukseen voisi olla keino tuo-

da kasvikatoille huomiota.

Kaupunkisuunnittelussa hyvä periaate on verkottaa viheralueet siten, että vi-

herkäytävin toisiinsa liittyvät viheralueet mahdollistavat kevyen liikenteen to-

teuttamisen miellyttävässä ympäristössä autoteiden reunusten sijaan. Kasvikatot 

tuovat uuden ulottuvuuden kaupungin maankäytön suunnitteluun ja kaavoituk-

seen. Matalan rakentamisen alueilla ei olisi mahdotonta muodostaa katoista ja 

mahdollisesti maantason viheralueita yhdistellen yhtenäinen ja katkeamaton vih-

reä reitti, jota pitkin voisi kulkea kaupungin läpi.
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Kuva 69. Itä- Lontoossa sijaitsevalle entiselle teollisuusalueelle New Province Wharfiin on rakennettu viherkattoisia asuintaloja, 
hotelli sekä toimisto- ja liiketilaa.
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Kuva 70. Näkymä Savoyn kattoviljelysuunnitelmasta.
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6. Kattoviljelysuunnitelma 
ravintola Savoylle



98Kuva 71. Ravintola Savoyn terassipuutarha kesällä 2010.
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“Viljelemällä itse saadaan myös tarina ruoan taakse. Ruoasta nauttii aivan eri tavalla, kun 
tietää, mitä syö ja mistä se tulee. On osa laatua, että tiedämme, mistä raaka-aineet ovat peräisin 

ja olemme vakuuttuneita niiden laadusta. Siten voimme olla niistä myös ylpeitä.”

Kari Aihinen, Savoyn keittiöpäällikkö
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Ravintola Savoy
Historiaa

Ravintola Savoy sai alkunsa vuonna 1936, jolloin A. 

Ahlström Oy rakennutti Helsinkiin Eteläesplanadin ja 

Kasarmikadun kulmaan liike- ja konttorirakennuksen 

nimeltään Teollisuuspalatsi. Talon suunnitteli Val-

ter Jung, joka oli aiemmin suunnitellut Hotelli Tornin 

(1931) veljensä Bertel Jungin kanssa. A. Ahlströmin 

johtaja Harry Gullichsen palkkasi Alvar Aallon suun-

nittelemaan Teollisuuspalatsin 7. ja 8. kerrokses-

sa sijaitsevien ravintola- ja juhlatilojen sisustuksen. 

Kesäkuussa 1937 ravintola Savoy avasi ovensa. 

Helsingin sanomat kertoi siitä otsikolla “Ravintola-

viihtyisyyttä Helsingin kattojen yllä”.  (Royal- ravin-

tolat 2011)

Savoyn sisustuksen suunnittelivat yhdessä Alvar ja 

Aino Aalto ja sen toteutti vasta perustettu Artek Oy. 

Seinissä ja katossa käytetty koivuvaneri, Aino Aal-

lon klubituolit sekä Alvar Aallon selkeälinjaiset valai-

simet loivat kodikasta tunnelmaa. Ravintolan kalus-

teet toimitti pääosin Keravan Puuseppätehdas ja 

pöytäliinoista vastasi tekstiilitaiteilija Dora Jung. 

Ravintola Savoyn pelkistetty, puhdas ja funktionaa-

linen tyyli on säilyttänyt suosionsa vuosikymmenet 

muuttumatta museaaliseksi. Sen tunnetuin sisus-

tuksellinen yksityiskohta on Alvar ja Aino Aallon 

suunnittelema Savoy- maljakko. Alun perin se 

suunniteltiin Karhula- Iittala lasitehtaan suunnit-

telukilpailuun. Inspiraatio maljakkoon tuli eskimo-

naisen perinteisestä puvusta. Ensimmäiset maljakot 

valmistettiin puumuottien avulla, jolloin niiden pin-

ta oli elävämpi kuin nykyisten sileiden maljakoiden. 

Lasin valamisen jälkeen puumuotti poltettiin pois 

maljakon ympäriltä. Ravintola Savoy osti oikeudet 

Savoy- maljakkoon. Nykyisin se tunnetaan Aalto- 

maljakkona. (Royal- ravintolat 2011)

Jo Savoyn ensimmäiset ravintoloitsijat, Gustav 

Rasmussen ja Runar Björklund, antoivat hen-

kilökunnalle tarkat ohjeet, miten ravintolassa 

palvellaan asiakkaita. Tärkeää oli muun muassa 

tuntea ruokalistat hyvin, jotta asiakkaille pystyt-

tiin kertomaan annosten sisältö, kanta-asiak-

kaiden toivomusten kuunteleminen ja ehdoton 

siisteys.  (Royal- ravintolat 2011)

Ravintolan tunnetuin ja vaativin asiakas oli mar-

salkka Carl Gustav Emil Mannerheim (1867-

1951). Mannerheim asui Kaivopuistossa käve-

lymatkan päässä Savoysta ja nautti usein lou-

nasta tai päivällistä kantapöydässään. Hän oli 

kosmopoliitti ja hyvän ruoan ja juoman ystävä. 

Mannerheimin muistoa vaalitaan yhä Savoys-

sa. Hänen kantapöytänsä on yhä paikallaan ja 

Marskin snapsi sekoitetaan tarkkojen ohjeiden 

mukaan kuten ennenkin. (Royal- ravintolat 2011)

Ravintola Savoyssa ruoan maku ja laadukkaat 

raaka-aineet ovat aina olleet itsestäänselvyys. 

Suomen Gastronomien Seura on valinnut Ravin-

tola Savoyn vuoden ravintolaksi vuosina 1999 

ja 2007. Savoylle on myös myönnetty vuon-

na 2008 yhteispohjoismainen ympäristömerkki 

tunnustuksena vastuullisuudesta ympäristöasi-

oissa. Nykyisin keittiössä suositaan paikallises-

ti tuotettuja raaka-aineita, reilun kaupan tuottei-

ta sekä luomua. Ravintola Savoy välittää myös 

ympäristöstä ja tavoitteena on kuormittaa luon-

toa mahdollisimman vähän. Vuonna 2008 sille 

myönnettiin ensimmäisenä helsinkiläisenä huip-

puravintolana yhteispohjoismainen Joutsen- 

ympäristömerkki tunnustuksena vastuullisuu-

desta ympäristöasioissa. (Ravintola Savoy, leh-

distötiedote 2008; Matkailuopas 2011)
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Kuva 72. Ravintola Savoyn ruokasali.
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Ravintola Savoy sijaitsee Helsingin eteläisessä kantakaupungissa, Kaartinkaupungin 

kaupunginosassa, Suomen tunnetuimman puiston, Esplanadin, varrella. Esplanadin puis-

to on kapea viheralue Helsingin ydinkeskustassa ja ulottuu Erottajalta Kauppatorille asti. 

Sen varrelle keskittyy osa Helsingin arkkitehtuurihistoriallisesti merkittävästä rakennuskan-

nasta. Esplanadin puisto on Helsingin ensimmäisiä julkisia puistoja ja kaupunkikeskustan 

tärkeä promenadi 1800-luvulta alkaen. Esplanadi on ohittamaton matkakohde turisteille ja 

helsinkiläisille tärkeä monien tapahtuminen keskipiste. Ravintola Savoyn sijainti Eteläes-

planadilla on hyvin keskeinen: se on lähellä keskustan ostosmahdollisuuksia, tunnettuja 

nähtävyyksiä sekä arvorakennuksia kuten työministeriö, oikeusministeriö ja kuuluisa ho-

telli Kämp. Puiston molemmin puolin olevilla kaduilla, Pohjoisesplanadilla ja Eteläesplana-

dilla, on myös hyvät mahdollisuudet tehdä ostoksia sekä käydä kahviloissa ja ravintolois-

sa. (Helsingin kaupunki, rakennusvirasto 2011; Museovirasto 2011)

Sijanti ja ympäristö

73.
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Kuva 73. Sisäänkäynti Eteläesplanadilta. Kuva 74. Eteläesplanadi 14, jonka katolla näkyy Savoyn terassi. Kuva 75. Savoyn sijanti kartalla.

74.

75.
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Terassipuutarhasta antimia ravintolan 

asiakkaille

Ravintola Savoy alkoi kesällä 2010 viljellä kattote-

rassillaan Helsingin keskustassa ravintolan tarpei-

siin kymmeniä eri kasvilajeja. Kahdeksannen ker-

roksen terassilla tapahtuvasta kaupunkiviljelystä 

on tullut osa ravintolan toimintatapaa, johon kuu-

luvat lähiruoka, luomu- ja reilun kaupan tuotteet  

(Viisi tähteä 2010). Viljelemällä itse Savoy haluaa 

olla omalta osaltaan vähentämässä kaupungin hii-

lidioksidikuormaa (Ruokatieto 2010). 

Idea kattopuutarhasta oli hautunut Savoyn hen-

kilökunnan mielessä jo pitkään ennen kuin 

700 taimen viljelmä saatiin toteutettua. Suuren 

viljelmän ylläpito vaatii sitoutumista koko hen-

kilökunnalta. Käytössä heillä on 80 kappalet-

ta kierrätettyjä kalalaatikoita. Viljelmien hoitoa 

helpottaa altakastelujärjestelmä (MPA 3 2010, 

Marinin ja Aihisen haastattelu; Ruokatieto 2010; 

Viisi tähteä 2010). 

Kattopuutarha on suunniteltu pitkällä tähtäimellä. 

Sinne on istutettu marjapensaita ja hedelmäpui-

ta, jotka tuottavat satoa vasta useamman vuo-

den päästä. Pölytyksen ja hunajan tuotannon 

hoitaa oma, katolla asuva mehiläisyhdyskunta. 

Kattopuutarhan sato käytetään ravintolan ruois-

sa heti tuoreeltaan. Kesän 2010 ajan Savoyssa 

tarjottiin asiakkaille Puutarhamenua, joka raken-

tui oman terassipuutarhan sadon ympärille. Se 

oli asiakkaiden keskuudessa erittäin suosittu 

(MPA 3 2010, Marinin ja Aihisen haastattelu; Vii-

si tähteä 2010).
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Kuva 76. Savoyn terassiviljelmää kesällä 2010.
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Suunnittelun lähtökohdat
Suunnittelukohde

Projektini Savoyn terassiviljelmän laajentamisen 

suunnittelusta sai alkunsa tapaamisesta Savoyn 

keittiöpäällikkö Kari Aihisen ja ravintolapäällik-

kö Janne Marinin kanssa marraskuun 2010 alus-

sa. Kävin haastattelemassa heitä Savoyn teras-

sipuutarhan ylläpidosta. Tapaamisessa mainitsin, 

että lopputyöhöni kuuluu myös suunnitelman teke-

minen, jolloin he ehdottivat Savoyn kattoviljelmän 

laajennusta lopputyöni suunnittelukohteeksi. 

Kattoviljelmän rakentaminen oli ollut Savoyn hen-

kilökunnan mielessä jo jonkin aikaa, kunnes ark-

kitehtitoimisto Helin & Co: a pyydettiin luonnostele-

maan pientä yrttitarhaa sekä kulkua katolle syksyl-

lä 2009. Koska suunnittelukohteena olevalle katolle 

ei ole muuta kulkua kuin talotikkaita pitkin yhden 

kerroksen ylempänä olevalta katolta, luonnoksis-

sa oli hahmoteltu uusi kulkusilta ravintolan teras-

silta katolle. Ravintolan terassi ja suunnittelukoh-

teena oleva katto ovat samassa tasossa, mutta nii-

den välissä on noin kuusi metriä pitkä seinäosuus 

ja kulkusilta oli luonnosteltu jatkumaan terassilta 

ravintolan keittiötä vasten olevan seinän myötäises-

ti katolle. Tämä ratkaisu mahdollistaisi sekä ravinto-

lan henkilökunnan että asiakkaiden helpon pääsyn 

katolle. Keittiön takaovi avautuisi suoraan uuden 

kulkusillan alkupäähän ja asiakkaat taas pääsisivät 

kulkemaan ravintolan terassin kautta. (ALA 2009, 

luonnos 1.)

Arkkitehtitoimiston luonnoksissa on katolle sijoitet-

tu kuusi kappaletta 2000 x 1200 mm kokoista is-

tutusallasta. Viljelyala laatikoissa on yhteen-

sä 4,8 m². Viemäröinti on suunniteltu tapah-

tuvaksi altaan pohjasta, josta vesi valuisi 

sadevesikattokaivoon. Toinen poistumistie 

katolta on piirretty B-portaan kautta. (ALA 

2009, luonnos 1.)

Käynnistin suunnitteluprosessin, kun olin 

keskustellut ideasta Royal- ravintoloiden 

liiketoimintaryhmän johtajan, Kai Kallion, 

kanssa ja esitellyt idean kiinteistön edusta-

jille. Kaikki suhtautuivat myönteisesti ideaan 

ja kattoalueen ottamiseen viljelykäyttöön. 

Royal- ravintoloiden toimitusjohtaja Kasperi 

Saari näytti myös vihreää valoa suunnitelman 

teolle. Royal- ravintoloiden puolelta suunnit-

teluun annettiin vapaat kädet.

Suunnittelukohteena oleva kattoalue on mi-

toiltaan noin 18 x 10 metriä eli pinta-ala on 

noin 180 m². Katolla on kuusi huippuimuria 

sekä ilmastointihormeja. Lisäksi katolla on 

kaksi kattokaivoa ja kiinnityspollareita. Suun-

nittelun kannalta tärkeää on ottaa huomioon 

kattokaivojen sijainti sekä ilmastointihormit 

ja huippuimurit. Katon kaiteisiin ja raken-

nelmiin pyydettiin kiinnittämään erityises-

ti huomiota, että niistä tulee tarpeeksi kes-

tävät haastavissakin sääolosuhteissa ja ko-

vassa tuulessa. Rajoitteeksi suunnitteluun 

annettiin ainoastaan, että kattoa ei kateta.
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Kuva 77. Arkkitehtitoimisto Helin & Co: n luonnos yrttitarhasta katolle.
Kuva 78. Suunnittelukohteena oleva katto ravintolan sisäpihan puoleiselta terassilta nähtynä.
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Kuva 79. Ote asemakaavasta.
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Kuva 80. Ravintola Savoy lintuperspektiivistä katsottuna.
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81. Suunnittelukohde Savoysta päin katsottuna.
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Kuva 82. Suunnittelualue 1:500
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83. Suunnittelualue Savoyhin päin katsottuna. Kolme ikkunaa keskellä ovat Savoyn keittiöön.
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Kuva 84. Savoyn toiminnot. Suunnittelualue merkitty punaisella.



115Kuva 85. Näkymä Savoyn keittiöstä suunnittelukohteena olevalle katolle.
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Kasvuolosuhteet katolla

Helsingissä vallitsee merellisen ja mantereisen 

välimaastoon sijoittuva ilmasto: talvet ovat mel-

ko lauhoja ja kesät lämpimiä. Toisaalta mereltä 

puhaltava tuuli viilentää toisinaan ilmaa. Vuo-

den 2008 keskilämpötila Helsingissä oli 7,6°C. 

Kesä alkaa Helsingissä 17. toukokuuta paikkeilla 

ja syksy 24. syyskuuta termisten vuodenaikojen 

mukaan. (Wikipedia 2011)

Katolla kasvien kasvuolosuhteet ovat hieman eri-

laiset kuin maantasossa. Kasvien valinnassa täy-

tyy huomioida, että lämpötila voi poiketa maan-

tasossa olevasta ja tuuli sekä katon altistumi-

nen auringon valolle on voimakkaampaa. Myös 

talviolosuhteet ovat rajummat, kun tuuli voi kyl-

mentää ilmaa entisestään. Arat kasvit on hyvä 

sijoittaa seinämien lähelle. RT- ohjekortissa 85-

10709 neuvotaan, että katon vaativampien kas-

vuolosuhteiden takia on hyvä valita lajeja, jotka 

menestyvät ainakin yhden menestymisvyöhyk-

keen verran suunnittelukohdetta pohjoisemmas-

sa. 

Valoisuusolosuhteet suunnittelukohteena olevalla 

katolla ovat optimaaliset. Rakennuksen ympärillä 

ei ole mitään korkeampia rakennuksia, jotka var-

jostaisivat kattoa haitallisesti. Ainoastaan viljely-

alueen eteläpuolella on B- rappu, jonka katto on 

suunnittelualuetta noin kolme metriä korkeammal-

la, mutta siitä tulee vain lyhyet varjot viljelyalueen 

reunaan. Kattoaluetta reunustaa pohjoispuolel-

la ravintola Savoy, joka antaa suojaa kylmältä 

pohjoistuulelta. Katto kylpee auringonvalossa 

auringonnoususta auringonlaskuun saakka.

Tuuliolosuhteet suunnittelukohteena olevalla 

katolla voivat olla kovat. Mereltä päin tuuli pää-

see puhaltamaan voimakkaasti ja se täytyy ot-

taa huomioon katolle tehtävissä rakennelmissa 

ja erityisesti korkeampien kasvien sijoittelussa 

ja sitomisessa kattoon. 

Katon rakenne

Suunnittelukohteena oleva katto on 31,5 metrin 

korkeudessa maanpinnasta. Se on osa ra-

kennuksen seitsemännen kerroksen kattoa ja 

on samalla tasolla kuin kahdeksannessa ker-

roksessa sijaitseva ravintola Savoy terassei-

neen. Suunnittelukohteena oleva katto on raken-

nettu jälkikäteen, kun toimistotiloille on suunnitel-

tu lisärakennus 4. -7. kerrokseen vuonna 2007. 

Katolle on nyt pääsy tikkaita pitkin ravintola Sa-

voyn katolta sekä suoraan B- rapusta. 

Suunnittelukohteena olevan katon kantava ra-

kenne on betonia. Sen päällä on sorakerros, 

jolla on muotoiltu katon kallistukset kattokaivoi-

hin. Vedeneristeenä toimii bitumikermi, jonka 

päällä on kerros singeliä. Katon kantavuus lu-

mikuorman lisäksi on saamieni tietojen mukaan 

150 kg/ m². 
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Kuva 87. Intensiivisen kasvikaton räystäsdetalji Viherkaton suunnitteluohjeen mukaan.

Kuva 86. Suunnittelukaton rakenneleikkaus ja kattokaiteen liittyminen rakenteeseen 1:20.
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Suunnitelma

Kuva 88. Suunnitelman osat 1:300.



119

Kuva 89. Julkisivu länteen 1:500.

Kuva 90. Julkisivu itään 1:500.
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Kuva 91. Pohjapiirros 1:100.
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Kuva 92. Sijoittelu katolla.
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Kuva 93. Julkisivu itään 1:100.
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Kuva 94. Julkisivu länteen 1:100
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Visuaaliset ominaisuudet

Kattoviljelmää ei näe katutasosta lainkaan, sillä Helsingin 

keskusta-alue on erittäin tiiviisti rakennettu, eikä raken-

nusta pääse kunnolla tarkastelemaan kauempaa. Olen-

naista on näkymät ympäriinsä suunnittelukatolla oleskel-

taessa sekä katselusuunta ravintola Savoysta päin ravin-

tolan molemmin puolin olevilta terasseilta. Myös vierei-

sistä rakennuksista on näköyhteys viljelykatolle.

Suunnittelualueena olevalta katolta on upeat maisemat 

yli Helsingin. Tuomiokirkko seisoo ylväänä tumman kat-

tomeren yläpuolella. Horisontissa näkyy erivärisiä 

ja -muotoisia kattoja ja rakennuksia. Nostokurjet 

työntyvät kattojen yläpuolelle kuin osoittaen, ettei 

kaupunki ole vielä valmis. Liikenteen melu ja hälinä 

tuntuvat olevan kaukana.

Kattoviljelmä toteutetaan katolle laatikkoviljelynä. 

Intensiivisen kattoviljelmän mahdollisuus jätet-

tiin heti alusta alkaen pois, sillä se olisi vaatinut 

huomattavasti enemmän suunnittelua ja resursse-

ja. Ravintola Savoyn kattoviljelmä muodostaa es-

teettisen lähimaiseman, jossa lämmin puumateriaa-
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li viljelylaatikoissa ja säleiköissä sekä kasvien elävä veh-

reys kohtaavat. Kattokaiteet lasisine pintoineen antavat 

ympäröivän maiseman tulla osaksi kokonaisuutta. Katolta 

avautuva huikea näkymä, mereltä puhaltavan tuulen tuok-

su ja vire sekä auringon suora paiste tuovat kokemuksen 

käsin kosketeltavaksi kaikille aisteille.

Uutta kulkusiltaa pitkin katolle saavuttaessa näkymää 

kehystää portti, jonka muodostavat huippuimureiden 

ympärille rakennetut säleiköt ja niitä yhdistävä kevyt ra-

kennelma samasta puumateriaalista. Portti on tarkoitet-

tu köynnöskasvien kiipeilyyn ja valloitettavaksi. Musta- ja 

punaviinimarjapensaat, omenapuut, monen väri-

set yrtit ja kasvit viljelylaatikoissaan ovat asut-

taneet katon. Sijoittelussa on pyritty siihen, että 

viljelykatolle tultaessa kaikki ei paljastuisi kerral-

la, vaan kävely ympäri kattoa paljastaisi yksityis-

kohtia ja näkymiä vähän kerrallaan. 

Portista sisään astuttaessa edessä on kahdeksas-

ta viljelylaatikosta koostuva alue. Kulkualueiden 

liuskekivilaatoitus muuttuu viljelyalueella beto-

nikiveykseksi. Laatikot ovat tällä alueella kool-

taan 1750 mm x 1200 mm: katolla olevien kiin-

Kuva 95 . Näkymä kulkusillalta tultaessa katolle.
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nityspollareiden  ja kattokaiteen väli määrää viljely-

laatikon pituuden. Kiinnityspollarit ovat sen verran 

korkeat, etteivät ne mahdu viljelylaatikoiden alle ja 

niiden on joka tapauksessa oltava käytettävissä val-

jaiden kiinnittämiseen julkisivun pesua tms. varten. 

Viljelylaatikoiden väliin jää 600 mm leveät käytävät. 

Viljelyalueen vasemmalla reunalla Savoyn keittiötä 

vasten olevalla seinustalla on neljä lasikannellista 

viljelylaatikkoa. Niiden leveys on 1000 mm ja syvyys 

700 mm, jolloin ne pystytään hoitamaan yhdeltä si-

vulta. Lasikannellisista viljelylaatikoista saa lasikannet 

pois tarvittaessa.

Portilta katsottuna oikealla avautuu koko katto. Ka-

ton keskialueella kulkee liuskekivinen kulkureitti kat-

toalueen läpi. Oikealle jää suurempi viljelyalue, joka 

koostuu 12 kappaleesta viljelylaatikoita kooltaan 2000 

mm x 1200 mm x 450 mm. Tälläkin viljelyalueella on 

käytetty betonilaatoitusta. Kulkureitin vasenta puol-

ta reunustaa rivi pensaita sekä omenapuu ja niiden 
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edessä olevat penkit. Penkeille voi istahtaa hetkek-

si nauttimaan kasveista, ympäristöstä ja maisemista. 

Pensasrivin takaa pääsee myös kävelemään ympäri. 

Siellä on vielä neljä hedelmäpuuta viljelylaatikoissa 

sekä niiden edessä pienemmät viljelylaatikot mitoiltaan 

1000 mm x 490 mm x 410 mm. Nämä laatikot ovat sa-

man levyisiä takana olevien puiden istutuslaatikoiden 

kanssa ja niistä muodostuu kaunis ryhmä. Suunnitte-

lualueen taimmaisessa kulmassa on säleiköllä maise-

moitu huoltonurkkaus. Sinne on sijoitettu komposti, 

sadevedenkeruuallas sekä puutarhatyökalujen säily-

tyslaatikko. Samaisessa kulmassa on portti, josta pää-

see tarvittaessa kulkemaan viljelyosalta muihin osiin 

kattoa. 

Viljelyalue päättyy kattopinnasta yhden kerroksen ver-

ran korkeampaan B- portaaseen. Sinne on ovi viljely-

alueelta ja tätä voidaan käyttää toisena poistumistienä. 

B- portaan edessä on kolme huippuimuria ja ne on pii-

lotettu säleiköillä ja köynnöskasveilla.

Kuva 96. Näkymä Savoysta päin.



132Kuva 97. Näkymä suunnittelualueelle lintuperspektiivistä.
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Kuva 98. Leikkaus A-A 1:100.
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Kuva 99. Leikkaus B-B 1:100.



136



137Kuva 100. Näkymä Savoyhin päin.
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Suunnitelman osat
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Kuva 101. Pohjapiirros 1:100.
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Viljelylaatikot

Suunnitelmassa on  useamman kokoisia viljelylaatikkoja riippuen käyttötarkoituksesta 

ja sijoittelusta katolla. Suuret ja matalat viljelylaatikot on tarkoitettu kasvisten, yrttien, 

juuresten ym. viljelyyn. Viljelylaatikot ovat joko 2000 mm tai 1750 mm pitkiä riippuen 

sijaintipaikasta katolla ja leveydeltään ne ovat 1200 mm, jolloin kasvit on hoidettavissa 

laatikon keskeltäkin, kun laatikon ympäri pääsee kulkemaan. Laatikoiden korkeus on 

450 mm ja ne seisovat pyörillä, jolloin niitä pystyy siirtämään tarvittaessa.

Pensaille on pienemmät ja hieman korkeammat laatikot. Näiden laatikoiden mitat 

ovat 900 mm x 900 mm ja korkeus on 500 mm. Pensaat voidaan leikata puumaisik-

si, jolloin ne ovat kauniimman näköisiä ja niiden juurille voidaan istuttaa muita kasve-

ja. Hedelmäpuiden istutuslaatikot ovat kooltaan 1000 mm x 1000 mm x 500 mm. He-

delmäpuiden juurille voi myös istuttaa pienempiä kasveja, jolloin istutuslaatikosta tu-

lee näyttävämpi asetelma.

Kuva 102. Viljelylaatikko.
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Kuva 103. Viljelylaatikon rakenne.

Istutuslaatikot rakennetaan lämpökäsitellystä 45 x 27 mm mäntyrimasta, joka luo 

viljelylaatikolle oman, keveän ilmeen. Rimat lomittuvat nurkissa ja luovat elävyyttä 

viljelylaatikon ulkonäköön. Yleensä istutuslaatikot valmistetaan paksummasta puuta-

varasta, mutta mielestäni kattoviljelmän luonteeseen sopii paremmin kevytrakenteisen 

näköiset laatikot. Lämpökäsitelty mänty soveltuu hyvin myrkyttömänä puuna syötävi-

en kasvien viljelyyn. Lisäksi se kestää hyvin erilaisia sääolosuhteita eikä siitä tule kos-

kaan ongelmajätettä kuten painekyllästetystä puusta. Viljelylaatikoiden sisällä on tuki-

rakenne laudoista. Pohjana on laudoista tehty säleikkö, joka päästää ylimääräisen ve-

den valumaan katolle. Viljelylaatikot vuorataan sivuilta muovilla, jotta puu ei altistu 

jatkuvasti kosteudelle. Pohjaan ja reunoja myöten laitetaan suodatinkangas, joka es-

tää kasvualustan huuhtoutumisen pois laatikosta sadeveden mukana. Viljelylaatikon 

pohjalle tulee 50 mm paksu salaojakerros leca- sorasta ja sen päälle suodatinkangas 

erottamaan maa-ainekset toisistaan. Lopuksi laatikko täytetään mullalla. 
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Kuva 104. Periaatekuva viljelylaatikon rakenteesta 1:10.
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Kuva 105. Viljelylaatikko 1:20.
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Katon suojaisimmassa kulmauksessa, Savoyn keittiötä vasten oleval-

la eteläseinustalla on neljä lasikannellista viljelylaatikkoa, joita voidaan käyttää 

viljelykauden maksimoinnissa sekä taimien esikasvatukseen. Lasikansien avul-

la lämpötila pysyy viljelylaatikoissa ympäristöä korkeampana, joten lämpöä vaa-

tivien taimien esikasvatus onnistuu näissä laatikoissa jo keväästä alkaen ja lop-

pukesästä kasvit kestävät lasin tuoman suojan ansiosta paremmin viileitä öitä. 

Lasikannelliset viljelylaatikot on myös valmistettu lämpökäsitellystä männystä. 

Niiden mitat ovat 1000 mm x 700 mm, korkeus on viljelylaatikon etureunasta 

450 mm ja takareunasta 650 mm.

Katolla käytettävien istutusastioiden täytyy olla syviä, jotta kasvualusta on riit-

tävän paksu kasveille. Suunnitelmassa kasvualustan paksuus on joko 400 mm 

tai 450 mm. Kekkilän viherkaton suunnitteluohjeiden mukaan istutusastioita ei 

kannata lämpöeristää, sillä se ei yleensä estä mullan jäätymistä talvella, mut-

ta hidastaa  maan sulamista keväällä. Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja 

Anu Ranta neuvoi kuitenkin peittämään ja eristämään puiden ja pensaiden istu-

tusastioita erillisillä eristeillä talveksi. Puut ja suuret pensaat tulee ankkuroida ja 

tukea hyvin kasvualustaan. RT- ohjekortti neuvoo asentamaan tukiverkon juuris-

toalueelle.

Pihalaatoitus

Kattoviljelyalueella käytetään kahdenlaista laatoitusta. Kulkualueilla on tumman 

harmaa liuskekivilaatoitus ohuista liuskekivistä. Se tuo tuulahduksen villistä luon-

nosta kattoalueelle. Viljelyalueet on erotettu omiksi kokonaisuuksikseen käyt-

tämällä viljelylaatikoiden alueella betonikivilaatoitusta, joka taas on täsmällistä 

ja särmää. Näiden kontrasti tuo miellyttävää vaihtelua muuten pelkistettyyn ma-

teriaalimaailmaan.

Oleskelu

Katolle on sijoitettu puutarhapenkit pienimuotoiseen oleskeluun. Ne valmis-

tetaan männystä. Olen suunnittelut penkin alun perin keväällä 2010 puustudi-

on kurssilla Fiskarsiin puistokalusteeksi, mutta mielestäni sen yksinkertainen 

muotokieli sopii hyvin suunnitelmaan katolle. Penkit on valmistettu niistä osis-

ta puuta, jotka sahataan tukeista ensimmäisenä pois. Puun kuori on poistettu 

ja neljä tällaista osaa muodostavat yhdessä sahapinta ulospäin sivuprofiililtaan 

neliön muotoisen istuimen. Puuosat kiinnitetään tapeilla kahteen massiivipuupa-

laan penkin sisällä. Penkillä on lisäksi jalat, jolloin sen visuaalinen ilme tulee hie-

man keveämmäksi. Penkkien käsittelyaste on karkea. Ylimääräinen hiominen on 

jätetty pois eikä penkkejä pintakäsitellä, vaan ne saavat harmaantua kauniisti it-

sekseen sääolosuhteiden armoilla.
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106. Penkki viljelykatolla oleskeluun. 

107. Lasikannelliset istutuslaatikot.
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Kuva 108. Kattokaiteen rakenneleikkaus viherkaton suunnitteluohjeen mukaan.

Säleiköt

Katon visuaalinen näyttävyys perustuu erikorkuisiin kasveihin. Matalalla viljely-

laatikoissa kasvavat yritit ja kasvikset, pensaat tuovat keskikorkeutta ja he-

delmäpuut korkeampaa näyttävyyttä. Lisäksi näyttävyyttä tuo huippuimureiden 

ympärille rakennetut säleiköt, joita pitkin viiniköynnökset, ruusupavut ja muut 

köynnöskasvit pääsevät kiipeämään.

Kattokaiteet

Kattokaiteet toteutetaan ravintola Savoyn terassikaiteen mukaisesti. Kaiteen tol-

pat ja käsijohde ovat tummaksi maalattua terästä ja niiden väleissä olevat lasiruu-

dut päästävät maiseman esteettömästi osaksi kattoviljelmää. Kattokaiteet kiin-

nitetään katon betonirakenteeseen.

Uusi kulkusilta

Uusi kulkusilta ravintolan terassilta suunnittelukatolle toteutetaan vanhan 

kulkusillan mukaisesti.
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109. Kulku katolle 1:300.

110. Uusi kulkusilta 1:50.



148Kuva 111. Näkymä suunnittelualueen keskikohdalta Savoysta päin.
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150Kuva 112. Viljelylaatikoita.
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Kuva 113. Näkymä uudelta kulkusillalta.
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Merkitys ravintola Savoylle
Ravintola Savoylle oma ruoantuotanto on tärkeä mahdol-

lisuus. Lähiruoan puolesta puhuvana ravintolana Savoy halu-

aa olla edelläkävijä myös ruoan tuottajana kaupungissa. Hel-

singissä ei tietääkseni ole muita ravintoloita, jotka kasvattai-

sivat ruokaa ravintolan tarpeisiin. Savoy on alkanut raivata 

tietä kaupungissa kasvatetulle ruoalle. 

Kattoviljelmän tarkoitus Savoyssa on ensisijaisesti tuottaa 

ruokaa ravintolan tarpeisiin. Käyttökelpoisimpia ravintolan 

keittiössä ovat yrtit ja juurekset. Ideaalitilanne on se, että kat-

toviljelmän tuotantoa voitaisiin käyttää ravintolaruuissa mah-

dollisimman vähän käsiteltynä. 

Kattoviljelmän on avoin myös ravintolan asiakkaille, jossa 

heille voidaan näyttää, missä osa ravintolan raaka-aineista 

kasvaa ja kypsyy. Asiakkaat pääsevät näkemään, miten kasvi 

tai yrtti poimitaan kasvupaikastaan ja tuodaan pian asiakkaal-

le lautasella. Ruoan matka Savoyssa kasvimaalta asiakkaan 

lautaselle on lyhyt. Ruoan tuoreuden pystyy maistamaan ja 

näkemään. Asiakkaat voisivat käyttää kattoviljelmää myös 

virkistäytymiseen. Siellä voitaisiin myös pitää pieniä yrtti- ja 

kasviskoulutuksia ja esitellä kattoviljelyn käytäntöä. 



155Kuva 114. Savoyn terassipuutarhaa 2010.
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Kasvit ja niiden vaatimukset
Kasvien menestymisen kannalta on tärkeää määritellä kasvualustan syvyys kasvin vaatimusten 

mukaisesti, mutta niin, että se pysyy mahdollisimman ohuena ja kevyenä kuormituksen minimoi-

miseksi. Multaan voidaan sekoittaa leca-soraa, joka auttaa mullan kosteana pysymisessä sekä 

keventää painoa. Puiden valinnassa täytyy ottaa huomioon puun paino. Aikuinen, suuri puu pai-

naa 1000- 5000 kilogrammaa. Paras puutyyppi katolle on lyhyt ja monirunkoinen puu, jolla on 

hyvin haaroittunut ja luonnollisen tiivis juuristo. Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja Anu Ran-

ta suositteli katolle kääpiöhedelmäpuita. Kasvien pölytyksen hoitaa Savoyn katolla asuva mehiläi-

syhdyskunta, joka tarvittaessa voidaan siirtää myös suunnittelualueelle.

Kateviljelyä on syytä harkita käytettäväksi Savoyn kattoviljelmässä. Kateviljely tarkoittaa sitä, että 

kasvimaan pinta peitetään kasvijätteillä, jotka vähitellen lahoavat mullaksi ja palauttavat ravinteet 

takaisin kasvualustaan. Näin ollen muuta lannoitusta ei mahdollisesti tarvita. Erityisen hyvää on 

leikatun nurmikon ruohosilppu. Se sisältää kaikkia kasvien tarvitsemia ravinteita. (Israelsson 2000: 

54-55)

Kattoviljelmän kasvit valikoituivat ravintolan omien tarpeiden mukaan. Savoyn keittiöpäällikkö Kari 

Aihinen ja liiketoimintaryhmän johtaja Kai Kallio laativat listan kasveista, joita ravintolan tarpeisiin 

kannattaa heidän mielestään kasvattaa. Salaatteja suunnitelmaan ei sisällytetä, sillä niiden menek-

ki ravintolassa on niin suuri, että salaattia jouduttaisiin joka tapauksessa tilaamaan muualta.

Kasvikset

Mangoldilajikkeet ‘Lucullus‘, ‘Bright Lights‘, ja ‘Glatter Silber‘

Kesäkurpitsat ’Sunburst’, ’Patisson’ ja ‘Gold Rush’ 

Punajuuret: punajuuri, keltajuuri ja raidallinen punajuuri

Sipulit: valkosipuli, ryvässipuli, salottisipuli ja ruohosipuli

Herneet: sokeriherne

Maissi: ‘Early Extra Sweet’ 

Peruna ’Siikli’

Salkopapu ’Blauhilde’

Pensastomaatti ’Outdoorgirl’

Kirsikkatomaatti ’Sungold’

Salaattifenkoli ’Fino’

Pensaspavut ’Primel’, ’Purple Tee Pee’ ja ‘Golden Tee Pee’

Porkkanat ’Maestro’ ja ’Early Nantes’

Retiisi ’Saxa’

Yrtit

Persiljat: sileä ja kurttulehtinen



157

Timjamit: sitruuna, tavallinen ja vuoristo

Meiramit: talvi, vihreä ja kirjo

Mäkimeirami

Salviat: anananssalvia, sitruunaverbena

Rosmariini

Basilikat: sitruuna, punainen ja kaneli

Viinisuolaheinä

Krassit

Kehäkukka

Bergamotti

Appelsiinisamettikukka

Kurtturuusu

Sitruunaomenapuu

Mustaherukka

Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja Anu Ranta ehdotti listaan lisäksi seuraavia:

Mustajuuri

Parsa

Tilli

Kynteli

Sarviorvokki

Laventeli

Anu Ranta antoi minulle muutamia ohjeita kasvien sijoitteluun istutuslaatikoihin: 

-Sipulia, papua ja hernettä ei voi sijoittaa lähekkäin.

-Hedelmäpuiden juurille on hyvä istuttaa krassia. Kumpikin hyötyvät toisistaan, eikä 

puihin tule kirvoja.

-Maissia kannattaa istuttaa kokonainen laatikko, sillä maissi on tuulipölytteinen. 

Maissilaatikon reunoille voi istuttaa pensaspapuja ja krasseja väliin. Kasvit hyötyvät 

toisistaan.

-Tomaattia ja perunaa ei pidä istuttaa vierekkäin.

-Yrttejä voi istuttaa joka paikkaan.

Kun viljelylaatikoista on käytetty puutarhan tuotteet, ravintolan luomutoimittaja voi 

toimittaa lisätaimia kattoviljelmään samalla, kun hän tuo ravintolaan tuotteita tilal-

taan. Syksyllä kasvukauden ollessa ohi puutarhaan voitaisiin istuttaa kukkasipulei-

ta, jotta keväällä päästäisiin nauttimaan sipulikasvien loistosta ennen kuin syötävät 

kasvit lähtevät kasvuun. 
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Kuva 115. Kasivien sijoitteluluonnos 1:100.
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Kuva 116. Kasveja sijoiteltuna riveihin ja ryhmiin.

Kasvien sijoittelumalleja
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Kuva 117. 1800- luvun tapaan perustettu keittiöpuutarha, jossa viljelylaatikoissa keskellä on vihanneksia, reunapenkeissä 
mausteyrttejä ja kukkia. 

117.
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Huolto ja ylläpito
Kattoviljelmä vaatii päivittäistä hoitoa. Alustavasti on pohdittu palvelun os-

tamista ulkopuoliselta puutarhurilta. Myös Savoyn henkilökunnan on ajatel-

tu osallistuvan puutarhan hoitoon työvuorojensa aikana mahdollisuuksien 

mukaan. 

Toiminnot kattoviljelmälle on sijoitettu niin, että vedenpoisto ja kastelu on 

otettu huomioon jo alusta alkaen. Katolle täytyy vetää uusi vesipiste Sa-

voyn keittiöstä. Vedenpoisto suunnittelukohteena olevalla katolla tapahtuu 

kahteen kattokaivoon. Jotta vedenpoisto katolla ei häiriinny, katolle tulevat 

viljelylaatikot ovat renkaalliset ja irti kattopinnasta. Näin sadevesi pääsee 

virtaamaan laatikoiden alta kuten ennenkin eikä jää seisomaan laatikon kyl-

keen. Suunnittelussa on pyritty sijoittamaan toiminnot niin, että puita ei oli-

si kattokaivojen välittömässä läheisyydessä. Suunnitelmassa on huomioitu 

myös kattokaivojen helppo huolto ja pudistaminen.

Kastelu katolla hoidetaan automaattisella kastelujärjestelmällä. Kaste-

lujärjestelmän valinnassa on otettava huomioon, että järjestelmä kestää 

myös talviolosuhteet, ellei sitä säilytetä talven ajan sisätiloissa. Sadeveden 

keräämisen mahdollisuus ja sen käyttö kasteluun on selvitettävä. Sadeve-

denkeruualtaalle on suunnitelmassa varattu paikka kompostin ja työkalu-

laatikon vieressä. 

Istutusastioissa olevat kasvit tarvitsevat paljon kastelua erityisesti kuumina 

ja kuivina jaksoina. Kastelun saatetaan tarvita jopa monta kertaa päivässä. 

Viljelylaatikoiden tulee säilyttää kosteus mutta päästää ylimääräinen ve-

si pois. Istutuslaatikoista ylimääräinen vesi valuu kattopintaa pitkin katto-

kaivoon. Viljelylaatikot on sijoitettu mahdollisuuksien mukaan kattokaivo-

jen lähelle, jotta ylimääräinen sade- ja kasteluvesi pääsee helposti katto-

kaivoon eikä istutusaltaista valuva vesi likaa kattoa. Kastelu on syytä säätää 

niin, että sitä tulee vain riittävä määrä, jolloin vettä ei valu hukkaan. (RT 85-

10709)

Lannoitus hoidetaan kasvien tarpeen mukaan. Kasvijätteen kompostoinnin 

mahdollisuutta katolla on selvitettävä. Kompostille on varattu paikka suun-

nitelmassa. Kompostoimalla kasvijätteen ravinteet palaisivat takaisin kas-

vualustaan ja muun lannoituksen tarve olisi pienempi. Samalla se säästä-

si luontoa, kun kasvijätettä ei tarvitsisi kuljettaa katolta jälleenkäsittelyyn 

muualle.
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