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VIHERKATTOTUTKIMUS SAI
TunnustusPAANUN

GREEN ROOF RESEARCH
AWARDED

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA haluaa kestävän
kehityksen tunnustuspalkinnolla nostaa esiin
viherkattojen merkitystä ekosysteemipalveluiden
tarjoajana kaupungeissa. Lue lisää.

The Finnish Association of Architects rewarded the
Fifth Dimension with 'TunnustusPAANU' for
sustainable development and for recognising the
significance of ecosystem services provided by
green roofs in cities. More information (in Finnish).

Viides Ulottuvuus -ryhmä kiittää sydämellisesti ja
iloitsee saamastaan tunnustuksesta!

Fifth Dimension group is honoured for this
recognition!

ETSTÄÄN POST DOC –TUTKIJAA

WANTED: POST DOC RESEARCHER

Post doc –tutkijaa haetaan kartoittamaan
viherkattojen kasvillisuutta. 16 kk työsuhde tarjolla
Helsingin yliopistossa huhti-toukokuusta 2017
alkaen. Hae viimeistään 27.03.2017. lue lisää.

We are looking for a post doc to study green roof
vegetation. This is a full-time position and will last
for 16 months, starting in April-May 2017. The
application deadline is 27.3.2017. Read more.

SOGREEN-HANKKEEN AVAUS 5.6.
TAMPEREELLA

THE OPENING OF THE SOGREEN
PROJECT IN TAMPERE 5TH JUNE

Hankkeessa tutkitaan viherseiniä ja –kattoja
osana kestävä kaupunkirakentamista. Kutsu ja
linkki ilmoittautumiseen (auki 1.6. asti)

The project studies green walls and roofs as a
part of sustainable urban development. The call
(in Finnish) and link to registration (until 1.6.)

VUODEN 2017 PARAS
POHJOISMAIDEN VIHERKATTO

NOMINATIONS FOR THE BEST
SCANDINAVIAN GREEN ROOF 2017

Pohjoismainen viherkattoyhdistys The Scandinavian
Green Roof Association (SGRA) myöntää vuosittain
tunnustuksen merkittävälle pohjoismaiselle
viherkattoprojektille. Lue lisää.

The Prize is given to the organisation or individual
who is the owner of a property covered with an
outstanding green roof. More information.

UUSI JULKAISU

NEW PUBLICATION

Miten ihmiset kokevat viherkatot:

Human expectations of green roofs:

Mesimäki Marja, Hauru Kaisa, Kotze Johan & Lehvävirta Susanna (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. Open access article!
Tutkimuksen tulosten mukaan ihmisten
kokonaisvaltaiset kokemukset ja tarpeet tulisi
ottaa huomioon viherkattojen ja myös
kaupunkien muiden viheralueiden suunnittelussa.
Katso artikkelin englanninkielinen esittely tästä.

The results suggest that comprehensive
experiences and needs of people should be taken
into account when designing green roofs or urban
green in general – not only, e.g. visual pleasure.
See the presentation of this article here.

HELSINGIN VIHERKATTOLINJAUS
ASTUI VOIMAAN

CITY OF HELSINKI’S GREEN ROOF
STRATEGY CAME INTO EFFECT

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan
19.12.2016 virastojen ja liikelaitosten ohjeellisena
noudatettavaksi Helsingin kaupungin
viherkattolinjauksen "Stadin katot elävät". Lue lisää.

In a meeting on the 19th December 2016 the city
board of Helsinki approved the green roof strategy
to be followed by offices and commercial
enterprises. More information (in Finnish)

MENNEEN TALVEN LUMIA

WINTER GIVES WAY TO SPRING

Viherkaton ensimmäinen vihreä keväällä, sammalet:

Mosses are the first green of a green roof in spring:
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