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Helsingin kaupungin viherkattolinjaus

Kaupunkien olosuhteet muuttuvat. Väestö keskittyy lähivuosikymmeninä
voimakkaasti kaupunkeihin. Kasvavan ja tiivistyvän Helsingin on ennakoitava
ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen aiheuttamia haasteita ja pyrittävä
ratkomaan niitä käytettävissä olevin keinoin. Tavoitteena on kaupunkiympäristön mukautumiskyky eli yleistyvien ääriolosuhteiden vaikutusten lieventäminen, joustavuus ja nopea palautuminen.
Viherkattojen rakentamisessa voidaan saavuttaa useita hyötyjä. Niiden avulla
voidaan parantaa kaupunkialueen ekosysteemipalvelujen eli luonnon aineettomien ja aineellisten palvelujen tarjontaa sekä lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia tulevaisuudessa.
Linjauksen laatiminen ja vuorovaikutus
Helsingin kaupungin viherkattolinjaus 2015 on laadittu vuonna 2012 tehdyn
valtuustoaloitteen johdosta.
Linjauksen koonnista ja taitosta on vastannut Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Työtä on ohjannut poikkihallinnollinen viherkattotyöryhmä, johon kuuluvat edustajat rakennusvirastosta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kaupunginkansliasta, kiinteistöviraston tilakeskuksesta, rakennusvalvontavirastosta,
asuntotuotantotoimistosta, ympäristökeskuksesta, liikuntavirastosta, pelastuslaitoksesta ja Helsingin yliopistosta.
Työryhmä allekirjoittaa/hyväksyy viherkattolinjauksen sisällön.
Linjauksen tavoitteet ja sisältö
Helsingin kaupunki haluaa profiloitua Suomessa viherkatto-rakentamisen
edelläkävijänä. Helsingin viherkattolinjauksen päämäärinä ovat:
- Hulevesien parempi hallinta rankkasateiden aikana
- Kaupunkirakenteen lämpösaarekeilmiön hillitseminen
- Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen
ja edistäminen
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- Kattojen aktiivinen hyödyntäminen toiminnallisena
ja esteettisenä voimavarana
Strategiset linjaukset määrittelevät miten ja millaisin reunaehdoin Helsingin
kaupungissa viherkattoja toteutetaan, jotta saavutetaan yllä mainitut päämäärät.
Linjauksen toteuttaminen ja seuranta
Työryhmä on laatinut strategisten linjausten tueksi toimenpiteet, joita ovat;
rakennushankkeet, asemakaavoitus, taloudellinen tuki, koerakentaminen, viherkattoryhmä, tutkimus, koulutus ja rakennusjärjestys. Nämä toimenpiteet
määrittelevät konkreettisesti ne keinot ja vastuutahot, joiden avulla asiaa viedään eteenpäin kaupungin eri hallintokunnissa.
Kaupunki perustaa viherkattoryhmän, joka seuraa ja kannustaa viherkattolinjauksen toteutumista ja arvioi viherkattojen rakentamista, hyötyjä, kokonaistaloudellisuutta, käyttöä ja ylläpitoa.
Viherkattoryhmä raportoi toimenpiteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle.
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