
RESEARCH 
 

This green roof belongs to a series of 
experiments, created by University of Helsinki, 
Fifth Dimension – Green Roofs in Urban Areas -
research program. It was built in cooperation 
with Envire VRJ Group and Hartela Ltd. 
construction company. We study the benefits 
that green roofs offer (i.e. ecosystem services) 
and biodiversity on the roof. Meadow plants 
together with trees and shrubs are used to bring 
aesthetic pleasure to the residents of Eliel. A 
special feature of the substructure is foamed 
glass, made of recycled material. The benefits of 
the material are light weight and water 
absorption capacity.  

 
THE SITE 
 

This accessible experimental roof garden is 
located in Lahti, in the neighbouring property to 
Lahti City Hall, designed by architect Eliel 
Saarinen. This apartment block is a showcase of 
Finland's new innovative building culture with 
building-integrated vegetation. Taina Suonio 
designed this garden and was responsible for its 
installation.  

• Roof area approximately 150 m2 

• Weight of the green roof from 50 to 500 
kg/m2 

• 5 experimental plots, size 1,0 m x 2,4 m  
 

 

 

 

 

TUTKIMUS 
 

Tämä kohde on osa Viides ulottuvuus  
-tutkimusohjelman koeviherkattojen sarjaa.  
Tutkimuksellinen kattopuutarha on rakennettu 
yhteistyössä Envire VRJ Groupin  ja 
Rakennusosakeyhtiö Hartelan kanssa. 
Koeviherkatolla tutkitaan miten viherkatto 
edistää luonnon monimuotoisuutta. Seuraamme 
suomalaisten ketokasvien selviytymistä 
kattoympäristössä. Oleskelupuutarhan ketokasvit 
sekä puu- ja pensasistutukset tuovat asukkaille 
myös miellyttävän näkymän. Kohteen erikoisuus 
on yhtenä rakennekerroksena käytetty 
kierrätyslasista valmistettu vaahtolasimurske, 
joka on kevyttä ja pidättää hyvin vettä. 
 

KOHDE 
 

Koekattopuutarha sijaitsee Asunto Oy Elielin 
autohallin katolla Lahdessa, historiallisesti 
arvokkaassa ympäristössä arkkitehti Eliel 
Saarisen suunnitteleman kaupungintalon 
läheisyydessä. Tämän Lahden ensimmäisen 
kattopuutarhan suunnittelusta ja rakentamisesta 
vastasi Taina Suonio. 

• Katon pinta-ala on noin 150 m2 
• Viherkaton paino vaihtelee 50–500 kg/m2 

• 5 koealaa, koko 1,0 m x 2,4 m                
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VIIDES ULOTTUVUUS – VIHERKATOT OSAKSI KAUPUNKIA 

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

WWW.LUOMUS.FI/VIHERKATOT 
 
FIFTH DIMENSION – GREEN ROOFS IN URBAN AREAS 

The Fifth Dimension is an inter- and transdisciplinary research program. We study green roofs from 

the perspectives of biodiversity and ecological, social and economical sustainability.   
  

TUTKIMUSTA VIHERKATOILLA 

KOEVIHERKATTO AS OY LAHDEN ELIEL 

 

 

KATTOPUUTARHA KUVATTUNA JUURI 

VALMISTUMISEN JÄLKEEN 

RESEARCH ON GREEN ROOFS 

LAHTI ELIEL EXPERIMENTAL GREEN ROOF 

KATTOPUUTARHA KUVATTUNA JUURI 

VALMISTUMISEN JÄLKEEN 

KATTOPUUTARHA KUVATTUNA JUURI VALMISTUMISEN JÄLKEEN. 

VASEMMALLA OLESKELUPUUTARHA, OIKEALLA LASTEN 

LEIKKIALUE. 

 

THE NEWLY CONSTRUCTED ROOF GARDEN. RECREATIONAL 

AREA ON THE LEFT AND PLAYGROUND ON THE RIGHT.  

ELIELIN KATTOPUUTARHAN KASVILLISUUTTA. VEGETATION IN ELIEL ROOF GARDEN.. 

 


