
Viherkatot ja
kkatutason biosuodatusrakenteet

hhuleveden hallinnassa
Kirsi Kuoppamäki

FT, dosenttiiii (Helsingin yliopisto)

Tuleeko vedenpaisumus?p
Hulevesiratkaisut muuttuvassa ilmastossakaisut muuttuvassa

Espoo 9.10.2019

kirsi.kuoppamaki@helsinki.fi

TTULEEKO 
VVEDENPAISUMUS?

Tulee!

HS 11.9.2019: Tulva yllätti taksin Espoon keskuksessa. (KUVA: Ismail Haouari)

11.9.2019



TTULEEKO 
VVEDENPAISUMUS?

Tulee!

89 % päällystetty valumaa-a-alue Lahdessa89 %
Valtanen 

pää ypä
n et al. 2014; 

ystettyyst
;4; Hydrological

a uy
al Processess 28: 

aaaa
88: 2639

aa
393 -

ueuua
9-2650

1.8.2018



2016

KAUPUNGISTUMINEN + ILMASTONMUUTOS = LISÄÄ HULEVESIONGELMIA

RATKAISU:
Vähemmän päällystettyä pintaa
Enemmän vettä imevää pintaa: 
KAUPUNKIVIHREÄÄ

Tyypillinen argumentti nro 1: 
”Ei ole tilaa.”



Ikano, Vantaa

Tilaa siis on

Dixi, Vantaa



Tampereen teknillinen yliopisto

Tyypillinen argumentti nro 2: 
”Pitkän kylmän vuodenajan takia 

Suomessa viherrakenne ei pysty imemään 
vettä suuren osan aikaa vuodesta.”

Mutta on hyvin vähän empiirisiä mittauksia viherkattojen ja muiden Mutta on hyvin vähän empiirisiä mittauksia viherkattojen ja muide
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Sadanta ja valunta koeviherkatoilla
jatkuvatoiminen mittaus (10 min resoluutiolla) ympärivuotisesti 4 vuotta Lahdessa

Viides ulottuvuus – viherkatot ja -seinät osaksi kaupunkia: helsinki.fi/fifth-dimension

Kasvualustana 
tiilimurskaseos

Hollolassa Kasvualustana 
kevytsorabetonimurskeseos



Viherkattojen vedenpidätyskyky suurin kesällä, joka on sateisin 
vuodenaika

maalis-
toukokuu

kesä-
elokuu

syys-
marraskuu

joulu-
helmikuu

Suomessa muodostuu lämpimänä vuodenaikana
65-69% vuosittaisesta hulevedestä
Valtanen et al. 2014; Hydrological Processes 28: 2639-2650

Toimii yllättävän hyvin
kylmänäkin vuodenaikana

Sateen pidättyminen 
viherkattoihin

Sadanta

Kuoppamäki, julkaisematon aineisto (manuscript in preparation)

Sadetapahtumista 70% alle 10 mm, joissa 
85-90% sateesta pidättyi viherkattoihin
Vuositasolla viherkattoihin jäi 45-75% sateesta

Karkea kasvualusta imee (>55% partikkeleista yli 1 mm)
Sopivan karkeahko, läpäisevä kasvualusta ehtii kuivahtaa ennen jäätymistä

huokoinen pystyy imemään sadevettä myös kylmänä vuodenaikana.



Viherkatot imevät hyvin sadetta Suomessa 
myös kasvukauden ulkopuolella

Hollolassa Kasvualustana 
kevytsorabetonimurskeseos

pohjalla 5 55 cm mm järviruokokerros



Tampereen yliopisto, syksy 2019
435 m2 AKO Garden Ketokatto
Rakennuttaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Pääurakoitsija: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Rakennuttajakonsultti: Ramboll CM Oy

5 5 cm m järviruokokerros

15 cm kasvualusta

Mutta ne rankkasateet! Kaupunkitulvien hillintä!?



Viherkattojen avulla voitaisiin lieventää 
kaupunkitulvia
Esimerkiksi 2.7.2019 Lahdessa rankkasade jäi viherkattoon

11 mm/ 2 h

kumulatiivinen sadanta

valunta viherkatosta

97.2% sateesta viherkatossa

97.1% sateesta jäi viherkattoon

2.7.2019

>10 mm/ 4 h = rankkasade
Ilmatieteen laitoksen luokittelun mukaan

Kuoppamäki, julkaisematon aineisto (manuscript in preparation)

Kun viherkatoilla vähennetään huleveden määrää, 
autetaan katutason ratkaisujen huleveden käsittelyä



Huleveden määrällisessä hallinnassa viherkatot ja 
biosuodatus/-pidätysrakenteet tehokkaimpia

Driscoll et al. 2015. Green infrastructure: lessons from science and 
practice. A publication of the Science Policy Exchange. 32 s.

Veden pidättyminen %

2 m3

Kasvit edistävät veden imeytymistä

2 h 40 min 7 h 30 min

kasvillinen kasviton

400 litraa hulevettä 
imeytyi kasvillisiin 

rakenteisiin 5 tuntia 
nopeammin kuin kasvittomiin

Valtanen et al. 2017; Ecol. Eng. 100: 89-98



Hulevedessä on paljon 
kiintoainetta
Huleveden sisältämät fosfori ja metallit enimmäkseen 
sitoutuneina kiintoaineeseen

Kiintoaine – ja siis monet epäpuhtaudet – pidättyvät 
tehokkaasti biosuodatukseen

kevytsora-
murske

kevytsora-
murske + 
biohiili

Filtralite-
kevytsora

betoni-
murske

suodatus-
hiekka

hule-
vesi kasviton

kasvillinen
Kokonaisfosfori

Liukoinenkin fosfori pidättyy 
hyvin biosuodatusrakenteisiin, 
mutta itse rakenteesta voi 
huuhtoutua nitraattia

Biohiili vähensi 
nitraatin 

huuhtoutumista

Liukoinen fosfori
K2HPO4

Nitraatti
NaNO3

Fosfori vesistöjen 
rehevöitymisen suurin syy



VVIHERRAKENNE OSA RATKAISUA
LIAN- JA VEDENPAISUMUKSEN HILLITSEMISESSÄ

Leppävaara Merituulenkatu

Viherkatot (ja –seinät…) Katutason viherratkaisut



Elokuussa 2019 julkaistu IPCC-raportti 
korostaa kaupunkivihreän merkitystä
Sateen intensiteetti kasvaa joten valunta lisääntyy
Kaupungistuminen, maankäyttö ja ilmastonmuutos vahvasti kytköksissä toisiinsa

kaupunkien vihreä infrastruktuuri tärkeä ekosysteemipalvelujen vuoksi
luontoperustaiset ratkaisut: säilytetään olemassa olevaa kasvillisuutta ja 
ekosysteemejä, kasvillisuus palautetaan rakennetuille alueille, tuodaan
kasvillisuutta rakennuksiin viherseinien ja –kattojen muodossa

With rainfall intensity predicted to increase in many parts of the world under climate change (Royal Society 2016), 
runoff is going to get worse. Urbanisation, land degradation and climate change are therefore strongly interlinked, 
suggesting the need for common solutions

the importance of retaining urban green infrastructure (UGI) for the delivery of multiple ecosystem services
Nature Based Solutions. Through retaining existing vegetation and ecosystems, revegetating previous developed 
land or integrating vegetation into buildings in the form of green walls and roofs, UGI can play a direct role 17 in 
mitigating climate change through carbon sequestration. The use of green walls and roofs can also reduce energy 
use in buildings.

vapaa 
suomennos


