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TEHDÄÄN
HELSINGISTÄ VIHREÄ!

KAUNEUTTA JA
YHTEISÖLLISYYTTÄ

Vihreistä vihrein -hanke sai alkunsa vuonna
2011, kun johtaja Markku Hainari (TA-Yhtiöt)
ja maisemasuunnittelija, ympäristöbiologi
Taina Suonio tapasivat ja päättivät yhdessä
tehdä Helsingistä vihreän.

Asukkaille haluttiin tarjota esteettisyyttä,
viihtyisyyttä sekä monenlaisia kokemuksia,
kuten yhteisöllistä kattoviljelyä,
luonnonläheisyyttä, rauhaa ja hiljaisuutta
monimuotoisen luonnon keskellä, rentoa
yhdessäoloa ja ’kaupunkikukkula’kokemuksia pitkälle siintävine maisemineen.1

Tutkimukselliset tavoitteet kytkettiin mukaan
alkutaipaleella. Suomen ensimmäinen näin
laaja kokonaisuus tarjosi hienon mahdollisuuden monitieteiselle tutkimukselle.
Miten Suomessa kasvatetut kasvit (FinEkasvit) ja luonnon monimuotoisuutta tukeva
niittyketokasvillisuus menestyvät
merenrannan haastavissa olosuhteissa?
Miten asukkaat ottavat haltuunsa ja käyttävät
vihreitä yhteistiloja?

LUONNON
MONIMUOTOISUUTTA

Tavoitteena oli lisätä vihreyttä, luonnon
monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä
tiivistyvässä kaupungissa peittämällä
rakennusten ulkopinnat – katot ja julkisivut –
kasvillisuudella.
Kasvillisuusratkaisujen valinnan periaatteena
toimivat ekologiset ja kestävän kehityksen
tavoitteet sekä kokonaisvaltainen
ympäristövastuullisuus. Ympäristöbiologinen
näkökulma oli vahvasti mukana, esimerkiksi
miten pölyttäjät, kuten perhoset ja mehiläiset
löytävät tiensä katoille.

Tavoitteet nivottiin yhteen kasvillisuudeltaan
ja käyttötarkoitukseltaan erilaisiksi tiloiksi:
luonnonläheinen, rauhoittava niittyketokatto
eli ”monimuotoisuuskatto”, keittiöpuutarha
aktiiviseen toimintaan, marja- ja hedelmätarha rennon seurustelun ja saunavilvoittelun
keitaaksi, varjoinen autohallin sammalsaniaismetsä sekä pihapuutarha niittyineen ja
perhosbaareineen.
Korttelin kasvillisuus koostuu yhteensä noin
parista sadasta lajista.

KORTTELI VIHERTÄÄ
Kortteli valmistui vuonna 2017. Ensimmäisen
vuoden haastavista sääolosuhteista huolimatta kasvillisuus selvisi hyvin. Aktiiviset
kattoviljelijät ovat saaneet viljelypuutarhan
kukoistamaan kaikkien asukkaiden iloksi.

Keittiöpuutarhassa on viljelylaatikoita asukkaiden
yhteisölliseen viljelyyn ja puutarhurin hoitamia alueita
hyöty- ja koristekasveineen.

MALLIA KAUPUNKIRAKENTAMISEEN
Vihreistä vihrein -kortteli toimii innoittajana
ja tietolähteenä tulevaisuuden kaupungeille.
Kokemukset näyttävät tietä sille, miten
kasvillisuutta voidaan hyödyntää
rakennetussa ympäristössä ilmastonmuutoksen seurausten lievittämiseksi.

Kasvihuone tarjoaa mahdollisuuksia
kasvihuoneviljelyyn sekä leppoisaan oleskeluun pitkän
pöydän äärellä merimaisemista nauttien.

Marja- ja hedelmätarhoihin on valittu
monipuolisesti satoa
tuottavia kasveja
hyödynnettäväksi
hilloihin, yrttiteehen ja
mehuihin sekä
naposteltavaksi.
Viherjulkisivut muodostuvat kadunvarsien
köynnöksistä ja
parvekkeiden vieressä
olevista istutuslaatikoista,
joissa kasvaa erilaisia
pensaita, havuja ja
köynnöksiä.
Pihapuutarhassa on
köynnöksiä, niittyketo,
”perhosbaari” ja lasten
leikkialue.
Perhosbaari houkuttelee
kukkaloistollaan pölyttäjiä
ja perhosia.

BRIEFLY IN ENGLISH

Kasvillisuuden avulla esimerkiksi hallitaan
hulevesiä, lievitetään kuumuutta ja
vaimennetaan melua sekä luodaan vehreää ja
viihtyisää kaupunkia. Kasvillisuudella peitetyt
katot ja julkisivut voivat suojata rakenteita
sään ääri-ilmiöiltä ja lämpötilan vaihteluilta.
1 Mesimäki M., Hauru K., Kotze J. & Lehvävirta S. (2017).
Neo-spaces for urban livability? Urbanites’ versatile mental images
of green roofs in the Helsinki metropolitan area, Finland.
Land Use Policy 61, 587-600.

Vihreistä vihrein -kortteli Helsingin Jätkäsaaressa
(Hyväntoivonkatu 4 ja Länsisatamankatu 36) on osa
Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa.
Tutkimuksesta on vastannut Viides ulottuvuus –
viherkatot ja -seinät osaksi kaupunkia
-tutkimusryhmä:
http://www.helsinki.fi/fifth-dimension.
Tutkimusta ovat rahoittaneet TA-Yhtiöt sekä
Maj ja Tor Nesslingin säätiö (SOGREEN-hanke
yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston
kanssa).

Niittyketokatoilla kasvaa mm. siankärsämöä, kissankäpälää, kissankelloa, ketoneilikkaa ja ahomansikkaa.
Puunrungoilla ja kivillä on luotu luonnon
monimuotoisuutta tukevat olosuhteet.

The objective of the Greenest of the Green Block is to
explore the functionality of vegetated facades and
green spaces on the roofs of apartment buildings, to
gain important insight into the impacts buildingintegrated greening may have on housing.
The block provides a unique opportunity for
multidisciplinary research: how do Finnish plants
succeed in the harsh climatic conditions of the
seashore, and how will the residents make use of the
new types of shared green roof areas.

