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ABSTRACT 
 

The maintenance costs of landscape construction are continuously re-
duced, but new laws regarding the use of pesticides increase the costs of 
weeding. Mulches are a good way to prevent the growth of weeds in plant-
ing areas and also reduce the need for treatment and costs. 
 
The use of mulches is still shadowed by outdated knowledge based on ex-
perience and assumption, which is why their study is particularly relevant. 
This thesis has sought to explain the time and costs of installing mulch, the 
ability to prevent weeds and compare the differences in the use of different 
mulches. 
 
The thesis studied and followed a mulch experiment field created at the 
HAMK University of Applied Sciences area in Lepaa which tested nine 
different types of mulches. The mulches studied included organic mulch-
es, decomposing geotextiles and combination mulches which did not have 
decomposing geotextiles. The experiment was carried out as a one sum-
mer follow-up during the summer of 2014. 
 
In the experiment traditional spruce and pine bark mulches performed 
most economically and characteristically, but in weed control the best re-
sults were achieved with filter cloth and Typar covered with crushed 
stone. The problems with geotextiles consisted of weeds growing out of 
the planting holes. 
 
As a follow-up study for this thesis a more detailed cost control of the 
maintenance costs of the experiment fields should definitely be carried out 
and the mulch decomposition be monitored. 
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KÄSITTEET 
 

Asennettavuus Tarkoittaa tässä opinnäytetyössä niiden ominaisuuksien 
arviointia, jotka vaikuttavat materiaalin työstämiseen. 

 
Katemateriaali Materiaali jota käytetään istutuksilla kasvualusta peittämi-

seen. 

Kerranne  Toisto eli samaa materiaalia oleva ruutu koealueella.  

Kokonaistaloudellisuus Tässä työssä kokonaistaloudellisuudella tarkoitetaan ka-
temateriaalille määriteltyjä ominaisuuksia, jotka vaikutta-
vat katteen käytön kannattavuuteen taloudellisesti ja työn 
miellyttävyyden kannalta. 

Lohko  Koealueen osa, jossa esiintyy kaikki testattavat materiaalit. 

Maksimi  Lukujoukon suurin arvo 

Mediaani Lukujonon keskimmäinen arvo, kun luvut asetetaan järjes-
tykseen suuruuden mukaan. Jos lukujen määrä jonossa on 
parillinen, mediaani on kahden keskimmäisen luvun kes-
kiarvo. 

Minimi Lukujoukon pienin arvo. 

Palakate Tässä kokeessa palakatteilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia 
katemateriaaleja, jotka koostuvat irtoaineksista kuten 
männyn- ja kuusenkuorikate. 

Satunnaistaminen Testattavien materiaalien paikkojen arpominen lohkon si-
sällä. 

Reunavaikutus Sellaisten tekijöiden aiheuttamat muutokset, jotka vaikut-
tavat tuloksiin koealueiden reunoilla.  

Ruutu  Lohkon osa, jossa esiintyy vain yhtä koemateriaalia. 

Verrokkiruutu Käsittelemätön ruutu, johon muiden koeruutujen käsittely-
jä verrataan.   
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1 JOHDANTO 

Torjunta-aineiden vastustamisen lisäännyttyä rikkakasvien poistamiseen ja 
ennaltaehkäisyyn on syytä pyrkiä jo rakennusvaiheessa. Keinoina tähän on 
puhtaan, rikkakasvin siemeniä mahdollisimman vähän sisältävän kasvu-
alustan käyttö, sekä istutusten kattaminen. (Hentinen 1998) Yleisimmin 
käytettäviä eloperäisiä katteita viheralalla ovat männyn- ja kuusenkuori-
katteet sekä niistä valmistetut seokset. Niiden rinnalle on kuitenkin tullut 
markkinoille erilaisia vaihtoehtoja, kuten suklaantuotannon sivutuotteena 
syntyvä kaakaohake. Markkinoilla on myös tarjolla paljon erilaisia kate-
kangasvaihtoehtoja. (Tajakka 2006)  
 
Idea katekokeen toteuttamiseen on tullut katteiden lisääntyvästä käytöstä 
viheralalla ja niiden käyttöön liittyvien kokeiden vähäisyydestä. Suurim-
maksi osaksi viheralalla olevat käsitykset katteista perustuvat vain tekijöi-
den omiin havaintoihin ja kokemuksiin, joilla ei ole tutkimusperustaa. 
Taimistopuolella on tehty enemmän katekokeita kuin viherrakentamisessa, 
mutta suurin osa siellä käytetyistä materiaaleista ei vastaa viheralan vaa-
timuksiin. Taimistolla katteen ulkonäöllä ei ole juuri merkitystä eikä sen 
useimmiten tarvitse kestää kuin yhden kasvukauden ajan. Viheralalla kat-
teen tulee olla esteettisesti viehättävä ja sen olisi hyvä tarjota kasvustolle 
suoja rikkakasveja vastaan vähintään kahden ensimmäisen vuoden ajaksi. 
Suotavampaa olisi rikkaruohoja estävä vaikutus 3-5-vuoden ajalle.  
 
Tässä opinnäytetyössä esitellään Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan 
toimipisteen alueelle tehty katekoe sekä siitä havainnoituja tuloksia erilais-
ten katteiden asentamisesta. Kokeen tavoitteena tämän opinnäytetyön osal-
ta oli tuoda tutummaksi uusia katemateriaaleja sekä antaa tietoa katteiden 
asentamiskustannuksista ja -ajoista. Kokeessa arvioitiin myös palakattei-
den ja katekankaiden välistä eroavaisuutta. Kokeesta saatujen tietojen pe-
rusteella pyritään määrittämään ajan, kustannusten, asentamisominaisuuk-
sien ja rikkaruohonestokyvyn perusteella kannattavin katevaihtoehto. 
Koekentän pitkäaikaisena tavoitteena on tutkia katteiden maatumista, rik-
kakasvien estokykyä sekä toimivuutta viheralueen ratkaisuna.  
 
Katekoe toteutettiin täydellisesti satunnaistettujen lohkojen menetelmällä. 
Kokeeseen valittiin tutkittavaksi yhdeksän erilaista katemateriaalia. Kat-
teissa perinteisiä materiaaleja edustivat kuusen- ja männynkuorikatteet se-
kä suodatinkangas peitettynä sepelillä. Muita käytettyjä katemateriaaleja 
olivat kaakaohake, Ökölys-biohajoava ja kompostoituva katekangas, 
Greenfix Typ 9 - kookoskuitumatto, Typar peitettynä sepelillä ja EG 
Weed UB. Katteiden tulevaisuutta kokeessa oli edustamassa järviruo-
kosilppu, jota ei Suomessa ole vielä laaja-alaisesti markkinoilla.  

 
Työn tilaajana on Viheraluerakentajat ry. Katekokeessa ovat olleet osalli-
sena Viherrakenne Jaakkola Oy, Hyvinkään tieluiska Oy, Schetelig Oy, 
Kaitos Oy, Tarhatuote Oy, EG Trading Oy ja Keski-Suomen Puutarha-apu 
Oy.  
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2 KATEMATERIAALIT VIHERALUEILLA 

Viherrakentamisessa katteita käytetään rikkaruohojen estoon. Katteiden 
alkuperäinen tarkoitus on ollut viilentää maaperää lämpimissä maissa, 
joissa päivälämpötilat nousevat hyvin korkeiksi. Katteilla on merkittävä 
vaikutus istutusten hoitoon rikkaruohojen eston osalta eikä katteettomia is-
tutuksia ei tulisi toteuttaa missään. Kasvien kasvutapa ja juuristo vaikutta-
vat sopivan katemateriaalin valintaan. Esimerkiksi perenna ja heinäistu-
tuksia voidaan kattaa kiviaineksilla. (Koivisto 2014, 30–33; Männistö; 
Sirviö 2009, 134–136)  
 
Katevalintaan vaikuttavat asennuspaikka ja kasvuston vaatimukset. Jos ka-
tetta on tarkoitus käyttää maanparannukseen, on valittava orgaaninen ka-
temateriaali, joka maatuessaan vapauttaa ravinteita maaperään. Esteetti-
seen tarkoitukseen voidaan käyttää myös epäorgaanisia katemateriaaleja. 
(Craul 1992, 319–320) Esteettisessä tarkoituksessa valittujen katteiden tu-
lee sopia ympäristöön. Kaupunkialueen istutuksissa ei tule suosia liian 
suuria säleitä sisältäviä orgaanisia katteita tai raekooltaan suuria kiviaines-
katteita. Suurisäikeiset ja -rakeiset katemateriaalit kulkeutuvat helposti 
pois istutusalueilta ja ne antavat epäsiistin vaikutelman. (Junttila & Koi-
vistoinen 2002, 153–154) 

2.1 Katteen vaikutus kasveihin ja maaperään 

Katteet vaikuttavat maaperän kosteuteen, lämpötilaan, valonsaantiin ja 
biologisiin ominaisuuksiin. Oikein valitut ja asennetut katteet vaikuttavat 
positiivisesti kasvien kasvuun alueella ja helpottavat hoitoa. Katteet voivat 
kuitenkin olla myös haitallisia. Katteiden käyttöä viherrakentamisessa ei 
ole tutkittu paljoa, mutta avomaaviljelyn ja metsänhoidon puolelta tutki-
muksia löytyy runsaasti. (Sirviö 2009, 134–136) 

2.1.1 Edut 

Katteella on todettu olevan kasvien kasvua edistäviä vaikutuksia. Tällaiset 
vaikutukset tulevat hyvin esiin haastavissa kasvuolosuhteissa, jossa vettä 
ei ole riittävästi, lämpötila on joko liian korkea tai alhainen ja ravinteita on 
vähän. Katteet tarjoavat suojaa myös silloin, kun muut edellytykset ovat 
kunnossa, mutta alueella on suurta rasitusta pintajuuristolle esimerkiksi 
kävelijöistä tai kulkuneuvoista kuten pyöristä ja autoista. Kasvien kannalta 
edulliset vaikutukset edellyttävät oikein asennettua kateta. Katetta ei saa 
olla liian paksua kerrosta ettei se estä maaperän ilmanvaihtoa. Katemateri-
aalin tulee olla läpäisevää veden ja ravinteiden välittymiseksi kasvien juu-
rille. (Craul 1992, Sirviö 2009) 
 
Katteella voidaan säädellä maaperän lämpötilaa. Lämpötila voidaan pitää 
alhaisempana aurinkoisilla paikoilla käyttäen vaaleita katteita. Tummia 
katteita käyttämällä voidaan kasvattaa maaperän lämpötilaa. Katteen 
tummuusaste vaikuttaa sen kykyyn varastoida lämpöä päivällä auringon 
säteilystä maaperään. Katekerros toimii maanpinnan ja ilman välisenä 
eristekerroksena. Riittävän paksu, oikean värinen katekerros, varastoi so-
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pivassa suhteessa lämpöä päivällä ja vapauttaa sitä hitaasti yön aikana. Hi-
taasti vapautuva lämpö pidentää kasvukautta hidastamalla maan jäähty-
mistä. (Craul 1992, 314–320) 
 
Lämpötilojen säätely parantaa myös maaperän kosteusoloja. Kosteasta il-
masta tiivistyy viileän katekerroksen pintaan vettä, josta vesi imeytyy kas-
vien hyödynnettäväksi. Katteen eristävä vaikutus hidastaa kosteuden luon-
nollista haihtumista maaperästä. Rakenteeltaan tiiviimmät katteet pidättä-
vät kosteutta paremmin, koska niissä on vähemmän rakoja, joista kosteus 
pääsee haihtumaan. Kosteus imeytyy paremmin katemateriaalilla peitet-
tyyn maaperään, koska kate estää maanpinnat kalvottumisen ja tiivistymi-
sen. Tiivistynyt ja kalvottunut maaperä imee huonosti kosteutta.  (Craul 
1992, 314–320) 
 
Katteet suojaavat maaperää eroosiolta. Tasaisella maalla katteet estävät 
vesiurien muodostumista. Kaltevilla pinnoilla, kuten rinteissä, katteet vä-
hentävät maamassojen valumista esimerkiksi tulvavesien mukana. Erittäin 
eroosioherkillä alueilla on suositeltavaa käyttää katekankaita, jotka ehkäi-
sevät paremmin maamassojen valumista. Katteiden muodostama kerros 
suojaa myös juuristoa vaurioilta. Pintajuuriin kohdistuva mekaaninen rasi-
tus vähenee katteen pehmentäessä liikkumisesta maaperälle aiheutuvaa ra-
situsta ja kulumista. (Craul 1992, 314–320) 
  
Orgaanisten katteiden maatumisella on maaperää lannoittava ja parantava 
vaikutus. Maatumisen myötä katteisiin sitoutuneet ravinteet vapautuvat 
kasvien käyttöön. Parantunut vesitalous lisää mykorritsojen viihtymistä 
juuristossa. Maan kalvottumisen ja tiivistymisen vähentyessä myötä lierot 
viihtyvät maassa paremmin. (Sirviö 2009, 134–136) Katteet sisältävät 
usein myös paljon sitoutunutta typpeä, joka katteen maatuessa vapautuu 
maaperään. Typpi on myös katetuilla istutusalueella usein orgaanisessa 
muodossa, jolloin se on paremmin bakteeritoiminnan muunnettavissa kas-
vien käyttöön. Typpi säilyy parhaiten orgaanisessa muodossa viileässä ja 
tasakosteassa maassa. (Tajakka 2006, 14) 

2.1.2 Haitat 

Katteiden haitalliset vaikutukset istutusalueilla johtuvat usein väärin asen-
netusta tai alueelle soveltumattomasta katteesta. Esimerkiksi liian paksusti 
asennettu katekerros toimii voimakkaana eristeenä ja viivyttää kasvuun 
lähtöä keväällä. Paksun katekerroksen alla roudan sulaminen kestää pi-
dempään.  (Sirviö 2009, 134–136). Roudan pitkittyminen katteen alla saat-
taa myöhästyttää kasvien kasvuun lähtöä jopa kaksi viikkoa. Paksu kate-
kerros myös peittää kasvien juurenniskan. Juurenniskan peittyminen saat-
taa aiheuttaa kasvun hidastumista, jonka vuoksi katteiden maaduttua alu-
eella olevat kasvit eivät vielä riittävästi varjosta ja estä rikkakasvien kas-
vua. (Pehkonen 2001, 18) 
 
Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa katteista on aiheutunut useita 
haittoja. Istutukset on toteutettu 1990-luvun alkupuolella ja katemateriaa-
lina on käytetty muovikuitukangasta (mansikkakangasta), joka on peitetty 
10 senttimetrin kerroksella kuorikatetta. Kasvien elinkaari on lyhentynyt 



Katekoe – Viherrakentamisen katemateriaalien vertailu 
 

 
4 

ja niiden kasvu on ollut totuttua hitaampaa.  Kasvit ovat myös kärsineet 
katekankaan joustamattomuudesta. Kasvit ovat kaventuneet kohdista jois-
sa ne ovat kasvaneet kiinni katekankaaseen. Kankaan kasviin aiheuttama 
ura tekee niistä herkempiä katkeamaan. Kankaat ovat rajoittaneet myös 
kasvien juuristoja ja aiheuttaneet niihin epämuodostumia. Jälkijuuria 
muodostavat kasvit ovat luoneet toisen juuriston katekankaan pinnalla ol-
leeseen kuorikatteeseen, joka on maatunut. Kumpulan kasvitieteellisessä 
puutarhassa katteet eivät ole estäneet rikkakasvien kasvua, vaan niitä on 
edelleen kasvanut kasvien istutusaukoista, joista kangas on käännetty si-
vuun. Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa katteiden haittojen kor-
jaamiseksi on päädytty poistamaan katekankaat istutuksilta. (Tajakka 
2006, 42–43) 

 
Läpäisemättömien katteiden, kuten katemuovien, aiheuttama ongelma on 
maan pintakosteus. Muovi estää täysin kosteuden luonnollisen haihtumi-
sen. Kosteus kertyy maan pintakerrokseen heti katemuovin alapuolelle ja 
houkuttelee juuria kasvamaan katekankaan myötäisesti hyvin pinnassa. 
Pinnassa kasvavat juuret ovat alttiimpia routavaurioille, mekaaniselle rasi-
tukselle ja kuumuudelle. (Sirviö 2009, 134–136). Eloperäiset katteet pidät-
tävät myös kosteutta kasvualustassa. Valmiiksi kosteilla kasvualueilla ne 
voivat aiheuttaa liiallista kosteutta ja tukahduttaa kasvien juuristot estä-
mällä kaasujen vaihdon. (Craul 1992, 314–320).  

2.2 Luokittelu  

Katemateriaalien luokitukset vaihtelevat ammattikunnan mukaan. Viher-
ympäristöliiton julkaisussa Viheralueiden kasvualustat katteet jaotellaan 
kahteen ryhmään: eloperäisiin katteisiin sekä kiviaines-, kalvo- ja yhdis-
telmäkatteisiin. Eloperäisiin katteisiin lukeutuvat kaikki eloperäisestä ma-
teriaalista olevat katteet kuten männynkuorikate ja kaakaohake. Kiviaines-
, kalvo- ja yhdistelmäkatteita ovat esimerkiksi sepeli, mansikkakangas ja 
erilaiset kahden katteen yhdistelmät kuten katekangas peitettynä sepelillä. 
(Sirviö, 2009) 
 
Katteet voidaan jakaa myös materiaalin mukaan puisto-, koriste-, maise-
mointi- ja erikoiskatteisiin. Käyttötarkoituksen mukainen jako katteille on 
rikkakasveja torjuva kate ja lannoittava katte. Tyypillisimmin katteet jao-
tellaan kuitenkin ensimmäisen jaottelun mukaan orgaanisiin ja epäor-
gaanisiin. Orgaanisten katteiden luokitteluun on käytetty jakoa materiaalin 
mukaan. (Sirviö 2009) 

2.3 Laatuvaatimukset  

Katteet ovat näkyvä osa istutuksia ennen viherpeittävyyden saavuttamista. 
Katetta valittaessa tulee huomioida sen ulkonäölliset ominaisuudet. Suun-
nittelijan tulee suunnitella alueelle sen arvon mukainen kate, joka ei vaiku-
ta alueen maisemalliseen laatuun. Katevalinnan ei tule olla rakennusvai-
heessa päätettävä asia. (Junttila & Koivistoinen 2002, 153–154) 
 



Katekoe – Viherrakentamisen katemateriaalien vertailu 
 

 
5 

Orgaanisten katteiden laatuvaatimuksista on säädetty lannoitevalmistelais-
sa 539/2006 ja sitä täydentävässä asetuksessa 12/07. Toimitettavat kate-
materiaalit eivät saa sisältää maa-aineksia tai muita niihin kuulumattomia 
aineksia. Katekankaan paino tulee olla vähintään 150g/m2. (Tajakka 2011, 
57) 

2.4 Asentaminen 

Katteet asennetaan valmistajan antaman ohjeen mukaan. Alan yleisiä oh-
jeita katteiden asennukseen käytetään, jos valmistaja ei anna erillistä oh-
jeistusta katteen asentamiseen. (Karjalainen & Tajakka 2012, 155–160) 

2.4.1 Orgaaniset katteet 

 
Orgaaniset katteet asennetaan istutusalustalle istuttamisen jälkeen. Istu-
tusalustalla olevat rikkakasvit tulee poistaa ennen istuttamista juurineen. 
Kasvit istutetaan alan normaaleja käytäntöjä noudattaen. Puunkuorikate ja 
puuhake levitetään alustalle 50–70 mm paksuisena kerroksena. Kaakaoha-
ketta levitetään 20–30 mm kerros. Katekerroksen paksuus tarkistetaan mit-
taamalla useasta kohdasta katealueen reunoista ja keskeltä. Mittaustulokset 
kirjataan kelpoisuusasiakirjaan. (Karjalainen & Tajakka 2012, 155–160) 

2.4.2 Katekankaat 

 
Katekankaat asennetaan ennen kasvien istuttamista. Ennen katekankaan 
levitystä istutusalustalta poistetaan rikkaruohot ja katekangasta mahdolli-
sesti vaurioittavat terävät esineet ja kivet. Istutusalueen pinta tasataan. Ta-
satulle pinnalle suoritetaan lisälannoitus ja –kalkitus. Katekangas levite-
tään tasoitetun alustan päälle. Kangas kiinnitetään kalteviin alustoihin sekä 
laajoihin katealueisiin puutapeilla. Puutappeja asennetaan kahdesta neljään 
kappaletta neliömetrille. Kankaan reunat kaivetaan maahan. (Karjalainen, 
K & Tajakka, H 2012, 155–160) Jos katekangas peitetään toisella katema-
teriaalilla kuten sepelillä tai puunkuorihakkeella se tehdään istuttamisen 
jälkeen.  (Tajakka 2011, 57–58) 
 
Levitettyyn katekankaaseen tehdään ristiviillot istutuskohtiin. Viillosta 
syntyvät reunat taitetaan katekankaan alle. Viillon kohdalle kaivetaan 
kuoppa taimen istuttamiseen. Ylöskaivettu kasvualusta siirretään kankaan 
alle kuopan viereen. Kasvualustaa ei saa nostaa kankaan päälle. Taimi is-
tutetaan kuoppaan ja juuret peitetään kuopan viereen siirretyllä kasvualus-
talla. Kohoumat ja kuopat istutuskohdan ympäriltä tasataan. Katekangas 
harjataan puhtaaksi kasvualustasta. Valmis katettu alue kastellaan. Kate-
kankaan limitys, siisteys ja kiinnitys tarkastetaan. Tulokset merkitään kel-
poisuusasiakirjaan. (Karjalainen & Tajakka 2012, 155–160) 
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2.5 Katettujen istutusten hoito  

Katteilla haetaan erityisesti helpotusta rikkaruohojen kitkemiseen viher-
alueilla. Rakennettujen viheralueiden lisääntyminen ja ylläpito budjettien 
kiristyminen edellyttää kannattavampien hoitoratkaisujen etsimistä.  Kat-
teilla vähennetään merkittävästi mekaanisen ja kemiallisen rikkaruohojen 
torjunnan tarvetta istutusalueilla. Katettujen istutusten hoito on lähinnä 
yksittäisten rikkaruohojen poistamista, lannoittamista ja katteen lisäystä. 
Katetta lisätään istutuksille kunnes alueella olevat kasvit riittävät torju-
maan rikkaruohot. Rikkakasvien ja katemateriaalin sekoittumista pitää 
kuitenkin varoa, koska katteen päällä oleva kasvualusta tarjoaa hyvän itä-
misalustan rikkakasveille. (Tajakka 2006, 16–17)  
 
Viheralueiden hoidon laatuvaatimuksissa katteiden vaatimuksia ei ole esi-
tetty kovin tarkasti. Katteita ei suositella lisättäväksi yli kolme vuotta van-
hoille istutuksille onnistuneen lannoituksen takaamiseksi. Istutusalueiden 
katteet levitetään rikkaruohottomalle alustalle ja katepinnat tulee pitää siis-
teinä. Kasvijätteet tulee poistaa myös katepinnoilta. A2 ja A3 hoitoalueilla 
on sallittua silputa kasvijätettä istutuksille katemateriaaliksi. Puiden aluset 
katetaan samoin kuin muutkin istutusalueet, mutta puun juurenniska jäte-
tään kattamatta. (Nuotio 2014, 42–48) 

3 KOEMATERIAALIT 

Koemateriaalien kuvaukset perustuvat valmistajilta ja maahantuojilta saa-
tavissa oleviin tietoihin. Järviruokosilpun osalta on käytetty yleisesti saa-
tavilla olevaa tietoutta, koska kaupallisen valmistajan tietoja ei ollut saata-
villa. Sepelin tiedot perustuvat alan ammattikirjallisuuteen. Koemateriaalit 
on jaoteltu viheralan luokittelun mukaan. 

3.1 Eloperäiset katteet 

3.1.1 Kaakaohake 

Kaakaohake tehdään kaakaopapujen kuorista. Se syntyy teollisuuden sivu-
tuotteena Euroopassa suklaantuottamiseen käytetyistä kaakaopavuista. 
Ravinnerikas kaakaohake on myös maanparannusaine. Kasvin kannalta 
merkittävimmät kaakaohakkeen vapauttamat ravinteet ovat typpi, fosfori 
ja kalium. (Biologinen kaakao-hake (kuorikate) / maanparannusaine)  
 
Kaakaohake toimii hyvin luiskissa. Kostuneet kuorenpalat liimautuvat toi-
siinsa, jolloin ne eivät valu niin helposti luiskissa. Heti asentamisen jäl-
keen kaakaohakkeeseen saattaa ilmestyä harmahtava peite. Peite ei kui-
tenkaan ole pysyvä tai haitallinen, ja se poistuu itsestään. Kaakaohakeker-
roksesta maatuu 1-2 cm vuosittain. Suositeltu kerrospaksuus on 3-5 cm. 
Kaakaohakkeen palakoko on 10 mm. Kaakaohakkeella voidaan peittää 
maatuvakatekangas. Kaakaohake on hyväksytty orgaaniseksi maanparan-
nusaineeksi ekologiseen viljelyyn. (Biologinen kaakao-kuorikate) Kaaka-
ohakkeen kokeeseen toimitti EG-Trading Oy.  
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 Kaakaohake katekokeessa. Kuva ensimmäiseltä kokeen seurantapäivältä 1.6.2014.  Kuva 1.

3.2 Kuusen- ja männynkuorikate 

Kuusen- ja männynkuorikatteet syntyvät puun kuorinnasta, joko sellaise-
naan tai haketettuna. Ne ovat sahateollisuuden sivutuotteita. Kotimaisia 
puunkuorikatteita on saatavilla usealla eri palakoolla. Palakoko valitaan 
käyttötarkoituksen mukaan. Kuusen- ja männynkuorikatteet pidättävät 
kosteutta istutusalueilla. Maatumisen myötä ne rikastavat maaperän hu-
muspitoisuutta. Puunkuorikatteet maatuvat noin kahden vuoden kuluttua 
levittämisestä, riippuen katekerroksen paksuudesta ja kuoren maatunei-
suudesta ennen asennusta. Kuusen- ja männynkuorikatteita voidaan käyt-
tää sellaisenaan tai levittää katekankaan päälle. (Liukkonen, sähköposti-
viesti, 13.11.2014) Kuusen- ja männynkuorikatteen kokeeseen toimitti 
Hyvinkään Tieluiska Oy. 
 

 

 Kuvassa vasemmalla on kuusenkuorikate ja oikealla männynkuorikate. Kuvat on Kuva 2.
otettu kokeen ensimmäiseltä seurantapäivältä 1.6.2014. Molemmat kuvat ovat loh-
kolta kolme. 
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3.2.1 Järviruokosilppu 

Järviruokosilpulla ei ole vielä varsinaista toimittajaa Suomessa. Keski-
Suomen Puutarha-avulle katteen oli toimittanut paikallinen viljelijä, joka 
valmistaa tuotetta sivutoimisesti. Kokeessa pyrittiin saamaan selville olisi-
ko Järviruokosilpulla potentiaalia viherrakentamisen katemateriaalina.  
 
Vihannesviljelyksille tehdyssä kokeessa järviruokosilpun havaittiin paran-
tavan erityisesti maan vesitaloutta ja kosteusoloja. Kasvualustan multa-
vuus kehittyi sellaisilla lohkoilla, joissa järviruokoa oli jyrsitty mullan se-
kaan. Kokeessa esiintyi viitteitä järviruokosilpun kasvualusta rikastavasta 
vaikutuksesta, mutta sitä ei kuitenkaan koeolosuhteista johtuen voitu 
osoittaa varmaksi. Järviruokosilpun hitaasti lahoava kuitumainen rakenne 
ja suuret ravinnepitoisuudet antavat olettaa, että se vaikuttaa positiivisesti 
kasvualustan ominaisuuksiin useamman vuoden ajan. (Salmi 2014, 19) 
Järviruokosilpun kokeeseen toimitti Keski-Suomen Puutarha-apu Oy. 
 

 

 Järviruokosilpulla katettu ruutu 1.6.2014 lohkosta kaksi. Kuva 3.

3.3 Kiviaines-, kalvo- ja yhdistelmäkatteet 

3.3.1 Ökolys - biohajoava ja kompostoituva katekangas 

Ökolys katekangas valmistetaan täysin uusiutuvista raaka-aineista. Ökolys 
on kudottu katekangas. Sen maatuminen perustuu kolmivaiheisuuteen. En-
simmäisen kolmen vuoden aikana kangas ei maadu. Nämä vuodet se estää 
rikkaruohojen kasvua. Kolmen vuoden jälkeen alkaa kankaan hajoaminen. 
Viiden vuoden kuluttua kangas aloittaa biologisen maatumisen. Ökolys on 
huoltovapaa eikä sitä tarvitse peittää. (Ökolys) Paino 110 g/m2. (Ökolys 
2014)Ökolys katekankaan kokeeseen toimitti Schetelig Oy. 
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 Ökolys – biohajoavalla ja maatuvalla katekankaalla peitetty ruutu ensimmäiseltä Kuva 4.
seurantapäivältä 1.6.2014 lohkosta yksi. Saumakohdissa painona kiviä estämässä 
tuulivaikutuksia katteeseen. 

3.3.2 Greenfix Typ 9- kookoskuitumatto 

Greenfix Typ 9 myy ja maahantuo Suomeen EG-Trading Oy. Tuotteen 
valmistaja on Soiltec GmbH, jonka esitteissä tuote löytyy nimellä Green-
fix mulchmat. Tässä työssä tuotteesta käytetään nimitystä Greenfix Typ 9, 
jolla se on myynnissä Suomen markkinoilla. 
 
Greenfix Typ 9 koostuu kahdesta kerroksesta. Päällimmäinen, näkyvä ker-
ros, koostuu erilaisista luonnonkuiduista. Alempi kerros on UV-säteilyn 
vaikutuksesta maatuvaa muovia. Kankaan rakenne pidättää erinomaisesti 
kosteutta, mutta läpäisee veden ja ravinteet. Kalvomainen rakenne takaa 
taimille kasvihuonemaiset olosuhteet, joka saa ne kasvamaan normaalia 
paremmin. Asennuksen jälkeen aluetta ei tarvitse lannoittaa. Matto maatuu 
tavallisesti 3-5 vuodessa. Suojaisilla alueilla sen maatuminen saattaa kes-
tää 7-8 vuotta. Ei vaadi erillistä peittämistä. Greenfix Typ 9 on erinomai-
nen rikkaruohojen esto kyky. Kankaan paino on 600 g/m2. (Soiltec GmbH 
2010, Greenfix maanpeittomatto n.d) Greenfix Typ 9 kookoskuitumaton 
toimitti kokeeseen EG-Trading Oy. 
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 Greenfix Typ 9 kookoskuitumatolla katettu ruutu. Kuva on otettu 1.6.2014. Kate-Kuva 5.
ruutu on lohkosta yksi. 

3.3.3 Suodatinkangas peitettynä sepelillä 

Suodatinkangas on kemiallisesti neutraali epäorgaanisista materiaaleista 
valmistettu kuitukangas. Kangas on väriltään valkoista. Kangas läpäisee 
vettä ja ilmaa. Kankaan rakenne suodattaa vedestä pois kiintoaineksen ja 
estää maa-ainesten sekoittumisen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat tiet, ra-
kennusten pohjat ja kaivot. Suodatinkangas ei maadu. (Ammattilaistuot-
teet) Paino 90 g/m2. Käyttöluokka N1.  (Kevät tarvikkeet 2014–2015, 78) 
 
Katetarkoitukseen käytetty sepeli ei saa sisältää hienoainesta. Katetarkoi-
tuksessa sepelin raekoko on 6-12 mm. (Tajakka 2011, 58) Sepeli on murs-
kaustuote, jossa ei esiinny luonnon pyöreäksi hiomia kiviä. Sepeli voi olla 
joko kalliosepeliä tai sorasepeliä. Kalliosepeli on murskattu ja seulottu 
kalliosta. Sorasepeli on murskattu ja seulottu irtonaisesta kiviaineksesta. 
Sepelin raekoossa on määritelty ylä- ja alaraja. (Soini 2009, 47–48) Suo-
datinkankaan toimitti kokeeseen Schetelig Oy. Sepelin toimitti Viherra-
kenne Jaakkola Oy. 
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 Suodatinkankaalla katettu ruutu, joka on peitetty sepelillä. Kuva on otettu 1.6.2014 Kuva 6.
kolmannen lohkon kateruudusta.  

3.3.4 Typar peitettynä sepelillä 

Katekokeessa nimellä Typar on käytetty DuPont Plantex Gold katekangas-
ta, koska Kaitos Oy maahantuo ja jälleenmyy tuotetta Suomessa nimellä 
Typar SF40. Raportissa käytetään yhteneväisyyden saavuttamiseksi tuot-
teesta nimeä Typar.  
 
Typar on kemiallisista kuiduista lämpökäsittelyllä valmistettu kangas. 
Kangas läpäisee vettä, ilmaa ja ravinteita. Se on kestävä ja kemiallisesti 
reagoimaton. Kangas on kierrätettävä. Sen käyttöikä on peittämättömänä 
kolmesta viiteen vuotta. Sitä voidaan käyttää myös peitettynä soralla, kuo-
rikkeella tai muilla katemateriaaleilla, jolloin sen käyttöikä on 25 vuotta. 
Kate kerroksen paksuus voi olla normaalia ohuempi. Torjuu tehokkaasti 
myös voimakkaampia rikkakasveja. Paino 125 g/m2. (DuPont Landscape 
solutions guidebook)  
 
Sepeli, katso kohta 3.2.3 Suodatinkangas peitettynä sepelillä. Typar kate-
kankaan toimitti kokeeseen Kaitos Oy. Sepelin toimitti Viherrakenne 
Jaakkola Oy. 
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 Typar katekangas peitettynä sepelillä lohkossa yksi. Kuva otettu 1.6.2014. Kuva 7.

3.3.5 EG Weed UB 

EG Weed UB on uusiutuvista materiaaleista tuulivoimalla valmistettu ku-
tomaton kangas. Weed UB maatuu 3-5 vuoden kuluttua asentamisesta. 
Kankaalla on hyvä UV-säteilyn kesto. Weed UB kangasta ei tarvitse peit-
tää katemateriaalilla. Kangas on vettäläpäisevä, mutta säilyttää silti kos-
teuden maassa. Weed UB edistää kasvien kasvua ja maatuessaan muuttuu 
ravinteiksi kasvualustaan. Kangas ehkäisee tehokkaasti rikkaruohoja. Pai-
no 150 g/m2. (EG Weed UB) 
 
Weed UB katekankaan toimitti kokeeseen EG-Trading Oy. 
 

 

 EG Weed UB kankaalla katettu ruutu. Kuva on otettu lohkosta kaksi 1.6.2014. Kuva 8.
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4 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN KATEKOEKENTTÄ 

Toive katekokeen toteuttamisesta tuli Hämeen ammattikorkeakoululle Vi-
heraluerakentajilta. Katteiden testaamisen tarve koettiin oleelliseksi, koska 
katteiden käytöstä viherrakentamisessa on hyvin vähän tutkimustietoa. Li-
säksi viheralalle ei ole juurikaan toteutettu asiasta pitkän aikavälin mitta-
uksia, joihin tämä koekenttä antaa mahdollisuuden. Tämän opinnäytetyön 
osalta koetta lähdettiin tarkastelemaan perustamisvaiheesta ensimmäisen 
kasvukauden loppuun. Tavoitteena on kuitenkin jatkaa kokeen seurantaa 
ainakin kymmenvuoden ajalta. 

4.1 Koealueen sijainti ja koemenetelmä 

Koekenttä sijoitettiin Lepaalle Hattulan kuntaan Hämeen ammattikorkea-
koulun Lepaan toimipisteen alueelle. Koekenttä perustettiin vuoden 2014 
keväällä. Kartoittaminen ja kaivutyöt aloitettiin huhtikuussa. Mullan levi-
tys, istuttaminen ja katteiden asennus suoritettiin toukokuun aikana. Kate-
kokeen ensimmäinen seurantapäivä oli 1.6.2014.   
 
Kokeeseen valikoitui tutkittavaksi yhdeksän erilaista katemateriaalia. Va-
linnat tehtiin kokeeseen osallistuneiden yritysten sekä tilaajan ehdotusten 
perusteella.  Koe toteutettiin satunnaistetulla täydellisten lohkojen koeme-
netelmällä, jossa oli neljä kerrannaista. Jokaisessa lohkossa on kymmenen 
koeruutua, yksi kustakin katemateriaalista ja katteeton verrokkiruutu. 
(Suojala-Ahlfors, Kallela & Vanhala 2008, 10–11, 14) 
 
Koemenetelmän valinnalla pyrittiin tasaamaan olosuhteiden vaikutusta ka-
temateriaalien toimivuuteen sekä luomaan riittävästi vertailukohtia materi-
aalin toimivuudesta koealueen sisällä. Liitteessä yksi on esitettynä koe-
kenttä sekä kokeen sijainti Lepaan kampusalueella. Kuvassa on myös näh-
tävissä lohkot sekä katteet ruutukohtaisesti. Taulukossa yksi on merkittynä 
katemateriaaleista kokeessa käytetyt numerotunnukset. 
 

Taulukko 1. Materiaaleille annetut numerotunnukset, joilla niitä on merkitty koealu-
een kartoissa. 

Tunnus Materiaali 
1 Kaakaohake 
2 Kuusenkuorikate 
3 Männynkuorikate 
4 Ökolys maatuva katekangas 
5 Greenfix Typ9 
6 Suodatinkangas + sepeli 
7 Typar + sepeli 
8 EG Weed UB 
9 Järviruokosilppu 
10 Katteeton verrokki 
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4.1.1 Mitoitus- ja perustustyöt 

Yksittäisen koeruudun mitoiksi määritettiin 2 m x 2 m. Ruudut jaettiin nel-
jälle lohkolle, siten että jokaiselle lohkolle muodostui kaksi riviä koeruutu-
ja. Lohkojen välille sekä koealueen reunalle jätettiin yhden metrin suoja-
vyöhyke. Koealueen tarkat mitat on esitetty liitteessä yksi. Koealueen ko-
konaispinta-ala on 253 m2 ja koelohkojen yhteispinta-ala 160 m2. Tuloksia 
kerättiin jokaisesta koeruudusta 1,25 m x1,25 m alueelta ruudun keskeltä 
reunavaikutuksen minimoimiseksi.  
 
Peltoala, jolle koekenttä perustettiin, oli kynnetty keväällä ennen töiden 
alkua. Koealueen pinta-alalta kaivettiin vanhaa peltomaata pois 40 cm sy-
vyydeltä ja tilalle vaihdettiin tuore kasvualusta. Kasvualustana käytettiin 
Hyvinkään tieluiskan toimittamaa Torpanpiha-kasvualustaa. Kasvualusta 
levitettiin kaivinkoneella, mutta viimeistely tasaus tehtiin käsin. 
 

 

 Koeala perustustöiden jälkeen. Kuvassa tummempana näkyvä suorakaiteen muo-Kuva 9.
toinen alue on koealueelle levitetty uusi istutusalusta. Myös koealan ympäristöä ta-
soitettiin perustustöiden yhteydessä hoitotöiden helpottamiseksi. Kuva otettu 
5.5.2014. 

4.1.2 Katteiden asennus.  

Katteita asensi kolme viheralan ammattilaista, joilla kaikilla oli koulutus 
alalle sekä työkokemusta viherrakentamisesta. Asentaminen suoritettiin 
työpareittain vertailukelpoisten tulosten saavuttamiseksi. Katteiden asen-
taminen ohjeistettiin erikseen kirjallisella koetta varten kirjoitetulla ohjeel-
la, ohje on esitettynä liitteessä 13. Ohje perustui Viherrakentamisen ylei-
seen työselostukseen, Viherproggis–ammattioppikirjan ja katetoimittajien 
ohjeisiin. Asentajille ohje selitettiin myös suullisesti ja kokeen suunnitteli-
ja oli vastaamassa kysymyksiin koko prosessin ajan.  Katteiden asentami-
sesta otettiin aikaa. Ajanoton kriteerit on esitetty kappaleessa 4.2.1. 

  
Asentamisen helpottamiseksi tehtiin kuitenkin joitakin periaatepäätöksiä 
poiketen liitteessä 13 esitetyistä ohjeista. Greenfix TYP 9 osalta jätettiin 
pois kiinnitykseen tarkoitetut puutapit, koska kangas ei tullut rinteeseen ja 
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se vaikutti pysyvän paikallaan hyvin myös ilman tappeja. Kankaiden maa-
nalle kaivettu reuna oli myös Ökolys ja Typar katekankaiden osalta vä-
hemmän kuin 300 mm. Tämä muutos jouduttiin tekemään, ettei ruudulle 
jouduttu lisäämään saumoja riittävän reunapituuden saavuttamiseksi.  
 
Järviruokosilppu, kaakaohake, männyn- ja kuusenkuorikate levitettiin is-
tuttamisen jälkeen käyttäen apuna kottikärryjä, rautaharavaa, talikkoa sekä 
lumi- ja pistolapiota. Katteita levitettiin tasainen viiden senttimetrin kerros 
koeruudulle. Kuvassa 10 levitetään järviruokosilppua lumilapion ja rauta-
haravan avulla. 
 

 

 Järviruokosilpun levitystä lohkon neljä viimeiselle koeruuturiville. Kuva 10.

 
Kangaskatteet levitettiin ennen istuttamista. Kaikki kankaat toimitettiin 
leikattavana tavarana, joko rullalla tai pakkana. Ennen asentamista katteis-
ta leikattiin sopivan kokoiset palat ruutujen peittämiseksi. Kankaan asen-
taminen aloitettiin kaivamalla vaot ruudun jokaiselle sivulle. Kangas ase-
tettiin tasatun ruudun pinnalle siten, että jokaiselta sivulta vakoon jäi vä-
hintään 15 cm kangasta. Vakoon jäänyt kangas peitettiin kasvualustalla ja 
paineltiin jalalla tiiviiksi. Ökolys-, Typar- ja Weed UB-kankaat olivat niin 
kapeita, että niissä ruutu peitettiin useammalla kangaskappaleella. Kankaat 
limitettiin vähintään 15 cm leveydeltä, niissä ruuduissa joihin tuli saumo-
ja. Kuvassa 11 on katekokeen perustamisesta otettu kuva, jossa asennetaan 
Ökolys-katekangasta. 
 
Koeruutujen välille jätettiin noin 10 cm levyiset käytävät erottamaan ne 
toisistaan. Käytävien jättämisellä pyrittiin yhdenmukaistamaan ruutujen 
välisen alueen vaikutuksia kokeessa. Menetelmään päädyttiin koska kate-
kankaita oli mahdotonta asettaa vierekkäisiin ruutuihin siten, ettei niiden 
välille olisi jäänyt kattamatonta kasvualustaa. Ruutuja ei myöskään voitu 
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valita siten, että jokaisen katekankaan viereen olisi tullut palakate, koska 
silloin koe ei olisi enää ollut satunnaistettu. 

 

 Ökolys kankaan asentamista kateruutuun. Kangas on levitetty ja vuorossa on reu-Kuva 11.
noista ylimenevän osuuden tiivistäminen maan alle.  

4.1.3 Istutus 

Koeruutuihin istutettiin tavallisia viherrakentamisessa käytettyjä pensasla-
jikkeita, keijuangervoa ja seppelvarpua, koska istutusalueella olevilla kas-
veilla on myös merkittävä osa rikkaruohon torjunnassa. Taulukossa kaksi 
on esitettynä istutus- ja rivivälit pensaille sekä taimimäärät ruutua kohden. 
 

Taulukko 2. Katekokeessa käytetyt taimilajit, istutus- ja rivivälit sekä ruutukohtainen 
istutusmäärä taimille.  

Suomen-
kielinen nimi Tieteellinen nimi Istutusväli 

(mm) 
Riviväli 
(mm) 

Taimimäärä 
(kpl/ruutu) 

Keijuangervo Spiraea Japonica  
’Little Princess’ 500 400 7 

Seppelvarpu Stephanandra incisa  
’Crispa’  700 500 5 
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Keijuangervot tulivat avojuurisina taimina ja seppelvarvut 12 cm ruukku-
taimina. Ensimmäinen taimi mitattiin paikalleen istutussuunnitelman mu-
kaisesti, jonka jälkeen istuttamista jatkettiin silmämääräisesti. Kangas- ja 
yhdistelmäkate ruutuihin viillettiin ensin ruksit istutuskohtiin ja taimi istu-
tettiin näin saatuun aukkoon. Aukon reunoille jääneet kangasrepaleet tai-
tettiin katteen alle, jotta saatiin aikaiseksi siisti istutusaukko. Kuvassa 12 
istutetaan taimia EG Weed UB kankaaseen. Liitteessä 15 on esitettynä 
enemmän kuvia katteiden asentamisesta ja istuttamisesta.  
 
 

 

 Kasvien istuttamista EG Weed UB katekankaalla peitettyyn ruutuun. Kuva 12.

4.2 Kokeen seuranta 

Kokeen seuranta toteutettiin kolmella eri tavalla. Koealueen perustamis-
vaiheessa seurattiin asentamiseen kuluvia aikoja sekä työskentelyn help-
poutta. Valmista koekenttää seurattiin kasvukauden ajan valokuvaamalla. 
Valokuvaus seuranta kartoitti rikkakasveja ja viherpeittävyyttä. Kasvu-
kauden lopuksi alue kitkettiin. Kitkennän yhteydessä kirjattiin ylös kit-
kennän vaativuus jokaisesta ruudusta. Kuvissa 13 ja 14 on esitettynä val-
mistunut katekenttä ja kitketty koekenttä seurannan lopussa. 
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 Valmis koekenttä 16.5.2014, kokeen ensimmäinen seurantapäivä oli 1.6.2014. Kuva 13.

 Koekenttä kitkettynä seurannan lopussa 3.10.2014. Kuva 14.

4.2.1 Asennussaika 

Katteiden asentamiseen kulunut aika mitattiin koekentän perustamisvai-
heessa. Aika mitattiin sekuntikellolla. Ajat kirjattiin sekunnin tarkkuudel-
la. Ajanotto käynnistettiin aina työn alkamisesta ja lopetettiin, kun mo-
lemmat työnsuorittajat olivat astuneet ruudun ulkopuolelle. Ajanotossa ei 
ole mukana tarvikkeiden hakua. Katteet, taimet ja työvälineet olivat ruu-
dun välittömässä läheisyydessä. Kankaiden osalta mukana on myös leik-
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kausaika, koska se vaihteli suuresti eri kangasmateriaalien välillä ja vai-
kuttaa näin keskeisesti kankaan asentamiskustannuksiin. 

4.2.2 Asennettavuus 

Materiaalien asennettavuutta seurattiin kirjaamalla muistiin asentajien 
kommentteja työnteon ohessa sekä lähettämällä heille jälkikäteen sähkö-
postilla kysely asennustyöhön liittyen. Kyselylomake on liitteessä 14. 
Asentajat myös arvostelivat jokaisen katteen asennettavuuden asteikolla 1-
5. Arvosanojen määritelmät on esitetty taulukossa. Vastauksista muodos-
tettiin kokonaiskuva materiaalien asentamisesta.  
 

Taulukko 3. Taulukossa on esitettynä arvosana asteikko katteiden asennettavuudesta. 
Arvosanan oikealla puolella on sen sanallinen selitys katteen asennetta-
vuudesta. 

Arvosana Asennettavuuden määritelmä 
1 Erittäin vaikea 
2 Vaikea 
3 Ei helppo eikä vaikea 
4 Helppo 
5 Todella helppo 

 
Kyselylomakkeessa oli myös avoimia kysymyksiä katteiden asentamises-
ta, joissa työntekijät saivat kertoa mitä ongelmia he havaitsivat asennetta-
vissa katteissa tai mitä erityisen hyviä ominaisuuksia niissä oli. Avointen 
kysymysten tarkoituksena oli antaa työntekijöille mahdollisuus kertoa, mi-
ten katteet olisivat parempia tai miten niiden asentaminen olisi helpompaa.  

4.2.3 Rikkaruohot 

Rikkaruohojen seuranta suoritettiin valokuvaamalla aluetta kuukausittain 
kesäkuusta lokakuuhun ja kitkemällä se lokakuun lopussa. Kitkennän yh-
teydessä merkittiin koekartalle rikkaruohojen esiintyvyys ruudussa sekä 
kitkennän vaikeustaso asteikolla 1-5. Arvosanojen perusteet on esitetty 
taulukossa neljä. 

Taulukko 4. Numeroidut arvosteluperusteet kitkennän vaativuudesta perustuen rikka-
kasvien määrään alueella. 

Arvosana Peruste 
1 Ei kitkettävää 
2 Helppo kitkeä 
3 Ei helppo, eikä vaikea kitkeä 
4 Vaikea kitkeä 
5 Todella vaikea kitkeä 
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4.2.4 Viherpeittävyys 

Viherpeittävyyden seuraamiseksi koeruudut valokuvattiin kuukausittain 
kuten rikkaruohoseurannassa. Lisäksi ensimmäisellä seurantakerralla kir-
jattiin ylös kuolleet kasvit. Viherpeittävyyden seurannassa oli tavoitteena 
huomioida vain erittäin selkeitä ja radikaaleja muutoksia. Seurannan tar-
koituksena oli huomata sellaisen tilanteen, jossa kateruudun sisällä on jo-
kin muuttuja, jonka vuoksi siitä saatuja tuloksia ei voi huomioida koetu-
loksia tulkittaessa. 

5 TULOKSET 

Koetta seurattiin kaksiosaisesti, pääasiallinen tulosten keruu tapahtui koe-
alueen perustamisen yhteydessä. Perustettaessa kerättiin huomioita mate-
riaalien käyttöominaisuuksista sekä aikoja, kuinka kauan niiden asentami-
nen kesti. Toisena seurantana tutkittiin rikkakasvien kasvua alueella sekä 
katteiden mahdollista vaikutusta viherpeittävyyteen. Seuranta tapahtui 
vuoden 2014 kasvukauden aikana. Seurantapäivät pyrittiin asettamaan 
mahdollisimman samoihin ajankohtiin siten, että koetta käytiin tarkkaile-
massa kerran kuukaudessa. 

5.1 Käyttöominaisuudet 

Kaikille katteiden asentajille kuusen- ja männynkuorikatteet olivat tutuim-
pia materiaaleja. Kaikilla oli kuitenkin myös jonkinlaista kokemusta kate-
kankaiden asentamisesta. Työntekijöiden mielestä saatu ohjeistus kattei-
den asentamiseen oli riittävä. Asennusohjeisiin tehdyt muutokset olivat lä-
hinnä sellaisia muutoksia, joita vaadittiin asentamisen toimimiseksi koe-
alueella. Katteiden asentamisessa tulisikin aina huomioida ympäristö ja 
sen asettamat vaatimukset katteille. 

 
Taulukossa viisi esitettyjen arvosanojen perusteella palakatteet olivat 
kaikkein helpoimpia levitettäviä. Työntekijöillä oli eniten kokemusta pa-
lakatteiden asentamisesta, mikä osaltaan on voinut vaikuttaa tulokseen. 
Kaakaohakkeen ja järviruokosilpun keveys sai sekä moitteita että kehuja. 
Keveyden ansiosta helpottunutta levittämistä pidettiin etuna työntekijälle 
ja kasveille. Negatiivisena ominaisuutena keveydessä oli kuitenkin katteen 
herkkä lentäminen tuulen vaikutuksesta halutun alueen ulkopuolelle, tämä 
voi osoittautua ongelmaksi tarkoin rajatuilla alueilla. 

 
Kankaiden osalta pidettiin ongelmallisimpana tekijänä puukon nopeaa tyl-
symistä. Typar oli ehdottomasti kaikkien asentajien mielestä helpommin 
asennettava kangas, koska sen tiivistä rakennetta oli helppo leikata. Öko-
lyksen ja Greenfix Typ 9:n osalta leikkaamisessa aiheutti vaikeuksia ku-
dottu ja irtokuituja sisältävä rakenne. Etenkin Greenfix Typ 9 kookos-
kuiduista osa jäi katkaisematta, mikä aiheutti epäsiistiä ilmettä leikkaus-
kohtiin. Osittain kiinnijääneet kuidut hidastivat kangaspalojen leikkuuta, 
koska niiden katkaisemiseen piti palata vielä leikkaamisen jälkeen. Green-
fix TYP 9 leikkaamisessa saavutettiin selkeästi parempi jälki saksilla kuin 
puukolla, mikä on nähtävissä liitteessä 16 olevista kuvista. EG Weed UB 
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oli helppoa levittää, koska kangas oli sopivan raskas ja pysyi paikallaan 
hyvin myös reunojen peittämisen ajan. Kankaana se oli kuitenkin äärim-
mäisen hankala leikata. Puukko tylsyi nopeasti ja leikkauskohdan kangas 
venyi. Venymisen vaikutuksia on nähtävissä liitteen 16 kuvissa. Lisäksi 
liitteessä on esitetty katteiden ongelmakohtia asennuksessa. 
 

Taulukko 5. Asentajien katemateriaaleille antamat arvosanat sekä niistä lasketut kes-
kiarvot katemateriaaleittain.  

  Arvostelija 
Materiaali X Y Z Keskiarvo 
Kaakaohake 5 5 5 5 
Kuusenkuorikate 5 5 4 5 
Männynkuorikate 5 5 5 5 
Ökolys-katekangas 3 2 3 3 
Greenfix Typ 9 4 2 2 3 
Suodatinkangas + sepeli 3 3 4 3 
Typar + sepeli 4 3 3 3 
EG Weed UB 2 1 1 1 
Järviruokosilppu 5 5 4 5 
 
Katekokeen perustamispäivinä sääolot olivat erilaiset, minkä vuoksi voi-
tiin arvioida myös sään vaikutusta katteiden asentamiseen. Ensimmäisen 
asennuspäivän sää oli tyyni ja aurinkoinen. Toinen asennuspäivä oli kostea 
ja tuulinen, ajoittain esiintyi tihkusadetta. Lämpötilalla ei ollut vaikutusta 
katteiden asentamiseen. Tuuli vaikeutti kevyiden palakatteiden asentamis-
ta sekä katekankaiden paikalleen asettamista ja levittämistä leikkaamista 
varten.  
 
Tuulinen sää ei varsinaisesti estä katteen levittämistä, mutta se on hel-
pompaa ilman ollessa tyyni. Kevyet palakatteet lensivät tuulen vaikutuk-
sesta myös ympäristöön. Kuusen- ja männynkuorikatteen kanssa ongelmaa 
ei ollut, mutta kaakaohake sekä järviruoko lensivät myös viereisin ruutui-
hin tuulenvaikutuksesta. Kaakaohakkeelle valmistaja suosittelee kastelua 
asennuksen jälkeen ja tätä voisi mahdollisesti soveltaa myös järviruo-
kosilppuun paremman paikallaan pysymisen takaamiseksi. Katekankaiden 
käsittely tuulessa oli hankalaa. Tuuli tarttui kankaisiin ja teki niiden siir-
tämisestä ja levittämisestä raskasta. Lisäksi kankaat kääntyivät kaksinker-
roin tai liikkuivat muuten pois paikaltaan asennuksen aikana. 
 
Sade toisena asennuspäivänä ei ollut erityisen rankkaa, joten tarkkoja ha-
vaintoja sen vaikutuksesta ei ole. On kuitenkin syytä olettaa katteiden ole-
van raskaampia käsitellä märkänä. Kaakaohakkeen ja järviruokosilpun 
osalta kosteuden imeytyminen katteisiin tekisi niistä raskaampia ja vä-
hemmän alttiita pölisemään sekä lentämään tuulen mukaan. Muiden kat-
teiden osalta sateen myötä lisääntyvä paino saattaa muodostua ongelmak-
si. Sateen myötä veden imeytyminen katteisiin saattaa tehdä niistä ras-
kaampia. Raskaampien katteiden levittäminen on hitaampaa, kuten ko-
keessa voitiin havaita käytettäessä sepeliä. Sepeli vaurioitti herkästi kasve-
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ja sekä sitä ei voitu kuljettaa kottikärryillä niin suuria määriä kuin kevy-
empiä katteita.   

5.2 Asennusaika 

Asennusaikojen mittauksesta saadut tulokset osoittavat selkeän eron kate-
kankaiden ja palakatteiden asentamisen välillä. Eroa mietittäessä tulee kui-
tenkin huomioida, että kangaskatteiden asennusaika sisälsi myös katteiden 
leikkaamisajan. Palakatteiden osalta ei ollut mukana aikaa, joka kului kat-
teiden siirron valmistelemiseksi koeruutujen vierelle. Leikkaamiseen ku-
lunut aika huomioitiin katekankaiden osalta, koska se oli selkeä erottava 
tekijä eri katteiden välillä. Kuviossa yksi on esitettynä asennusaikojen me-
diaaniarvot kunkin katteen osalta. Aineisto on esitetty mediaaneina, koska 
keskiarvot muuttuvat pienissä aineistoissa herkästi yksittäisten arvojen 
suhteen. Mediaani osoittaa varmemmin todellista keskimääräisesti kulu-
nutta aikaa. 
 

 

Kuvio 1. Katteen asentamiseen kulunut aika sekä minimi- ja maksimiarvot saaduista 
ajoista. 

 
Kuviossa yksi esitettyjen tulosten perusteella voidaan havaita eniten aikaa 
kuluneen sepelillä peitetyn suodatinkankaan asentamiseen. Nopein asen-
nettava kate oli männynkuorikate. Katekankaista Ökolyksen asentamiseen 
kului vähemmän aikaa kuin muiden katekankaiden asentamiseen.  
 
Kangaskatteiden asentamisajoissa oli kuitenkin suuria eroja eri ruutujen 
välillä. Etenkin ensimmäisten ruutujen kankaiden asentaminen oli hidasta, 
samoin päivien edistymisen mukaan ajoilla oli eroja. Iltapäivällä katekan-
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kaiden asentamine oli nopeampaa kuin aamupäivällä. Palakatteiden asen-
tamisessa ei esiintynyt merkittäviä eroja kuluneessa ajassa. Asennusaiko-
jen väliset erot, johtuvat todennäköisimmin siitä, että katteet ovat käytet-
tävän materiaalina vieraampia kuin palakatteet. Lisäksi niiden asentami-
sessa on enemmän muuttujia kuin palakatteiden asentamisessa.  
 
Kangaskatteiden asentamisessa aikaan vaikuttavia muuttujia ovat työväli-
neet, sääolot, työntekijöiden kokemuksen määrä ja kankaan leikattavuus. 
Työvälineinä kokeessa käytettiin puukkoa ja neljännessä lohkossa myös 
saksia. Puukko teroitettiin työpäivien välissä, mutta ei työpäivän aikana. 
Leikkaaminen oli todella paljon helpompaa alussa terävällä puukolla kuin 
päivän päätteeksi tylsällä puukolla. Saksilla ei ollut näkyvää vaikutusta 
ajoissa, mutta niillä oli helpompi leikata kudottuja kankaita.  Työntekijöi-
den kokemuksen määrä näkyi selkeimmin erottavana tekijänä ajoissa. Jo-
kaisen kentän kohdalla asennusaika nopeutui, kun käytettävä materiaali tu-
li tutummaksi.  

5.3 Istutusaika 

Asennusajan tavoin istuttamisajoissa palakateruudut olivat selkeästi nope-
ampia työstää kuin kangaskateruudut. Palakateruuduissa kasvit istutettiin 
suoraan kasvualustaan ja ruutu katettiin sen jälkeen. Kangaskateruuduissa 
istuttaminen täytyi tehdä katekankaan läpi varoen erityisesti levittämästä 
kasvualustaa katekankaan päälle. Kuviossa kaksi on esitettynä istutusaika 
katemateriaaleittain mediaani arvoina. Esitykseen valittiin mediaani arvot, 
koska ne eivät ole niin herkkiä reagoimaan yhden havainnon poikkeavaan 
arvoon kuin keskiarvo. 
 

 

Kuvio 2. Kasvien istuttamiseen kulunut aika käytettyjen katemateriaalien osalta medi-
aaniarvoina sekä minimi- ja maksimiarvot pisteinä. 
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Istutusajoissa ei ole niin suuria poikkeamia kuin katteiden asennusajoissa. 
Toisaalta istuttamisessa oli helpompi kehittyä kuin katteiden asentamises-
sa, koska katekankaisiin asentaminen on hyvin samanlaista käytetyöstä 
kankaasta riippumatta. Ökolys katekankaan kohdalla minimi- ja maksi-
miarvon välinen ero on kuitenkin poikkeuksellisen suuri. Syynä tähän on 
ollut katteessa ollut suuri saumojen määrä sekä kankaan hankala leikkaa-
minen. Ökolysta oli huomattavasti helpompi leikata saksilla kuin puukolla, 
mikä selkeästi näkyy aikaeroina. Ensimmäisessä Ökolys ruudussa istutta-
minen kesti 19 minuuttia ja 48 sekuntia. Viimeisen ruudun istuttaminen 
kesti tasan 9 minuuttia ja sitä istutettaessa oli käytössä sakset sekä kangas 
oli materiaalina ehtinyt tulla jo tutuksi.  
 
Istutusvaiheessa selkein muuttuja oli avojuuristen keijuangervo taimien 
juuriston koon vaihtelu. Osassa taimista riitti, että lapion upotti maahan ja 
raotti sitä, toiset vaativat reilunkokoisen istutuskuopan. Paikoitellen työtä 
hidasti myös tarve leikata istutuskuoppia suuremmiksi, kun lapio juuttui 
kuopan reunoihin kiinni.  

5.4 Kokonaisaika 

Kokonaisaikana tässä työssä tarkoitetaan yhden ruudun perustamiseen tar-
vittavaa aikaa. Kokonaisaika pitää sisällään kasvien istuttamiseen ja kat-
teen levitykseen kuluneen ajan. Kangaskatteiden osalta siihen kuuluu 
myös kankaiden leikkaamiseen kulunut aika ja yhdistelmäkatteissa aika si-
sältää molempien katemateriaalien levittämiseen kuluneen ajan. Kuviossa 
kolme on esitetty kokonaisaika kateruudun perustamiseen mediaani arvoi-
na.  
 

 

Kuvio 3. Mediaani arvo jokaisen katteen asentamisesta ja kasvien istuttamiseen kulu-
neesta ajasta katemateriaaleittain. Pistearvoina on esitetty kuluneen ajan mi-
nimi- ja maksimiarvot. 

00:00

07:12

14:24

21:36

28:48

36:00

Aika  
(mm:ss) 

Ruudun perustamiseen kulunut 
kokonaisaika 

Mediaani Minimi Maksimi



Katekoe – Viherrakentamisen katemateriaalien vertailu 
 

 
25 

 
Kuten istutus- ja asennusaikojen perusteella voidaankin olettaa, kestää 
kangaskatteiden katettujen istutusalueiden perustaminen kauemmin kuin 
palakatteilla peitettyjen. Kokonaisajat on laskettu kokeessa saatujen istutus 
ja asennusaikojen mediaaneista.  

5.5 Kustannukset 

Katetun istutusalueen kustannuksiin vaikuttaa materiaali, katekerroksen 
paksuus, asentamiseen kulunut aika, istutettavat kasvit, katettava alue ja 
katteen toimittamiseen liittyvät kustannukset. Tässä työssä kustannuksina 
on huomioitu katemateriaalin hinta ja ruudun perustamiseen kulunut aika 
sisältäen myös istutusajan. Taulukossa yhdeksän on esitettynä katteiden 
kustannusarvoja pisteytettynä. Pisteet on annettu antamalla mitatuille ar-
voille kriteerejä, jotka on pisteytetty arvosanalla yhdestä viiteen. Taulu-
kossa kuusi esitettyjen pisteiden perustelut on esitetty taulukossa seitse-
män.  
 
Katemateriaalien hinnat on laskettu perustuen kokeessa käytettyihin mate-
riaaleihin. Hinnat on kysytty tuotteiden toimittajilta ja niistä on laskettu 
hinta neliömetriä kohden, jos sitä ei ollut erikseen mainittuna. Hintoina on 
käytetty arvonlisäverottomia hintoja eikä niissä ole huomioitu mahdollista 
rahtia tai muuta kuljetuskustannusta.  
 
Työkustannukset on laskettu käyttäen 40€ tuntihintaa ja kokeesta saatuja 
mediaani arvoja kateruutujen kokonaisajoista. Kokonaiskustannukseen on 
laskettu yhteen materiaalikustannus neliömetriltä sekä työkustannus ne-
liömetriä kohden. Katteille on annettu pisteitä materiaalihinnasta, perus-
tamiseen kuluneesta ajasta, työkustannuksesta ja kokonaiskustannuksesta.  

Taulukko 6.  Katemateriaaleille on annettu arvosanoja asteikolla 1-5 taulukossa seit-
semän esitettyjen kriteerien perusteella.   

 
 
Katemateriaali Materiaali Aika Työ Kustannus Pisteet 

Kaakaohake 1 5 5 1 12 
Kuusenkuorikate 5 5 5 5 20 
Männynkuorikate 5 5 5 5 20 
Ökolys 5 4 3 4 16 
Greenfix Typ9 4 4 3 4 15 

Suodatinkangas + 
sepeli 

4 3 3 3 
13 

Typar + sepeli 3 4 3 3 13 
EG Weed UB 5 4 3 4 16 
Järviruokosilppu 5 5 5 5 20 

  
Annettujen kriteerien perusteella parhaimmat pisteet saavat kuusen- ja 
männynkuorikate sekä järviruokosilppu. Huonoimmat pisteet saa kaaka-
ohake, mutta hyvin lähellä arvoiltaan ovat myös suodatinkangas ja Typar 
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peitettynä sepelillä. Kustannuksista annetut pisteet on mitoitettu siten, että 
eniten pisteitä saa arvosta, joka alittaa annetun oletushinnan tai on hyvin 
lähellä sitä. Koska samoilla arvoilla pisteytettiin sekä katekankaita että pa-
lakatteita, päätettiin hintahaarukka nostaa materiaali kustannuksissa euron 
sijaan alle kahteen parhaiden pisteiden saavuttamiseksi. Materiaali kustan-
nukseksi järviruo’olle on asetettu arvioiduksi hinnaksi alle kaksi euroa ne-
liömetriltä. 
 
Kustannusten pisteytys arvot perustuvat materiaali ja työhintojen osalta 
viher- ja ympäristörakentajien sivuilla esitettyihin arvoihin katemateriaali-
en ja töiden hinnoista. Viher- ja ympäristörakentajien mukaan kuorikat-
teen materiaali kustannus on 30–40 €/m3. Annetulla kuutiohinnalla viiden 
senttimetrin katepaksuudella kuorikatteen hinnaksi tulee 3-4 €/m2 ja työ-
kustannukseksi 3-5 €/m2. Katekankaalle vastaavat hinnat ovat materiaalis-
ta 1-3 €/m2 ja työstä 3 €/m2.(Viher- ja ympäristörakentajat n.d.)  

Taulukko 7. Taulukossa on esitetty pisteytys perusteet arvostelluille tekijöille. Mitä 
suuremmat pisteet katemateriaali saa, sitä paremmat ominaisuudet sillä on 
kyseisessä kategoriassa. Paras pistemäärä on viisi ja heikoin yksi. Täydel-
linen kokonaispistemäärä on 20. 

Arvostelu peruste 
Materiaali 

(€/m2) 
Aika 

(min/ m2) 
Työ 

(€/m2) 
Kustannus 

(€/m2) Pisteet 

>2 >3 >2 >4 5 
2<4 3<6 2<3 4<6 4 
4<6 6<9 3<4 6<8 3 
6<8 9<12 4<5 8<10 2 
8< 12< 5< 10< 1 

5.6 Kitkentä ja viherpeittävyys 

Rikkakasvien seurantavalokuvista selviää, että rikkakasvustoa alueelle ke-
hittyi runsaasti. Kaikkien koekenttien osalta valokuvat ensimmäisestä ja 
viimeisestä seurantapäivästä ovat nähtävillä liitteissä 3-12. Kuvissa on 
mukana myös kuva kateruuduista kitkennän jälkeen, josta voidaan nähdä 
pensaiden todellinen kehitys. Kitkennän perusteella havaittiin, ettei rikka-
kasveja alueella ollut lukumäärällisesti paljoa, tuore ravinteikas maaperä 
ja koko kesän kitkemättömyys vain mahdollisti niiden kasvun todella suu-
riksi.  
 
Rikkaruohojen määrään perustuvassa arvostelussa eniten rikkaruohoja oli 
katteettomassa verrokkiruudussa ja järviruokoruuduissa. Tulokset on esi-
tettynä kuviossa neljä. Arvosana periaatteet on esitetty luvussa 4.2.3. Ar-
vosana on sitä korkeampi, mitä enemmän rikkaruohoja katteessa esiintyi. 
Vähiten rikkaruohoja oli ruuduissa, joissa katteena oli sepelillä peitetty 
Typar. Suodatinkankaan ja Typarin välillä ei ole kuitenkaan suurta eroa. 
Suodatinkankaassa esiintyi suoraan suodatinkankaaseen juurtuneita voi-
kukkia, minkä vuoksi sen arvosana on hieman korkeampi.  
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Eroavaisuudet palakatteiden ja kangaskatteiden välillä eivät ole niin suuria 
rikkaruohojen torjunnassa, kuin ne olivat asennus- ja istutusajoissa. Kuvi-
ossa neljä esitettyjen tietojen perusteella voidaan todeta lähes kaikkien 
katteiden torjuvan rikkaruohoja paremmin kuin katteeton verrokkiruutu. 
Järviruokosilpulla ei näiden tulosten perusteella ole juurikaan edellytyksiä 
torjua rikkaruohoja ainakaan 5 cm kerrospaksuudella. 
 

 

Kuvio 4. Rikkaruohojen kitkennän haastavuudesta saadut arvosanat 
katemateriaaleittain. 

 
Rikkaruohojen kasvutavassa oli kuitenkin suuria eroja kangaskatteiden ja 
palakatteiden välillä. Palakateruuduissa rikkaruohot kasvoivat pääasiassa 
kasvien välissä. Kangaskatteissa rikkaruohot kasvoivat istutusaukoista. 
Katekankaan lävitse kasvaneita rikkaruohoja esiintyi vain muutamia. Kan-
kaiden läpi kasvaneet rikkaruohot olivat monivuotisia, joten ne ovat itä-
neet todennäköisimmin kasvualustan tai istutettujen pensaiden mukana 
tulleista siemenistä. Kuvissa 15 ja 16 on esitetty muutamia katekankaille 
kasvaneita rikkaruohoja. 
 
Rikkaruohojen kannalta tulee myös huomioida, että rikkaruohopainetta 
koekenttiin ei vakioitu mitenkään. Rikkaruohojen määrä katteessa perustui 
täysin siihen, mitä siemeniä alueelta kokeeseen levisi tai tuli kasvualusta, 
katteiden sekä taimien mukana. Tällaiset rikkaruohot ovat myös niitä rik-
kakasveja, joita rakennetuilla viheralueilla yleensä esiintyy. Kasvualustan, 
katteiden ja taimien mukana tulevat rikkakasvit minimoidaan tuotteiden 
toimittajien puolesta, mutta niiden tuottaminen ja säilyttäminen ulkoilmas-
sa aiheuttaa sen, että rikkaruohoja esiintyy aina jonkin verran.  
 

0
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3
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5
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Rikkaruohojen kitkennän arviointi 
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 Greenfix Typ 9 kankaan pintaan kiinnikasvanutta rönsyleinikkiä. Rönsy-Kuva 15.
leinikki oli erittäin työlästä kitkeä kankaan pinnasta ja se oli juurtunut hyvin 
vahvasti kiinni punoksiin ja pintaa peittävään verkkoon 

Alueella yleisimpiä rikkakasveja olivat voikukka, leskenlehti, nokkonen, 
pihatähtimö, pelto-ohdake, peltovillakko, saunakukka ja jauhosavikka. 
Monivuotisia rikkakasveja ovat nokkonen, leskenlehti, pelto-ohdake ja 
voikukka. Yksivuotisia rikkakasveja ovat pihatähtimö, jauhosavikka, sau-
nakukka ja peltovillakko. 

 EG Weed UB katekankaan alle kasvanut nokkosen juuristo. Juuristo kasvoi Kuva 16.
aivan kiinni katekankaan pinnasta ja se oli helppo poistaa pelkästään vetä-
mällä pitäen kiinni suurimmasta osasta nippua. 

 
Viherpeittävyys kasvoi parhaiten niillä ruuduilla, joihin ei ollut kasvanut 
korkeita ja suurikokoisia rikkaruohoja. Kaikilla ruuduilla viherpeittävyys 
oli parantunut verrattuna istutushetkeen. Suurista rikkaruohoista kärsineillä 
ruuduilla kasvien lehdet olivat kuitenkin pienempiä ja niitä oli harvem-
massa. Viherpeittävyydessä saman materiaalin eri ruutujen välillä ei ollut 
suuria muutoksia. Viherpeittävyyden perusteella ei voida sulkea pois min-
kään ruudun tuloksia kokeen seurannasta.   
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5.7 Kokonaistaloudellisuus 

Katteiden asentamisen ja valitsemisen kannalta ei ole olennaista vain se 
kuinka edullisesti alueet saadaan katettua. Vaikka kate olisi edullinen, 
mutta se ei torju rikkaruohoja siitä ei ole ollut taloudellista hyötyä. Koko-
naistaloudellisuuden kannalta tässä raportissa on tarkasteltu katteita mate-
riaali, työ ja kokonaiskustannusten suhteen sekä työhön kuluvan ajan, 
asennusominaisuuksien ja rikkaruohojen eston perusteella.  
 
Helposti asennettavat edulliset katteet, joilla saavutetaan hyvä rikkaruoho-
jen esto, ovat sellaisia katteita, joita viherrakentamiseen tarvitaan. Se, mitä 
mitatuista ominaisuuksista kukin pitää tärkeänä, on väiteltävissä. Tässä 
opinnäytetyössä on kuitenkin päädytty arvottamaan kaikki asiat yhtä tär-
keiksi sekä huomioimaan kunkin katteen kohdalta kaikkia muita ominai-
suuksia paitsi viherpeittävyyttä. Viherpeittävyys on jätetty pois, koska siitä 
ei saada varmaa ja merkittävää tulosta vain yhden kauden tarkkailulla, 
vaan kitukasvuisuus on enemmänkin ominaisuus, joka selviää kasvin pit-
känaikavälin tarkkailusta.  
 
Asennettavuus on mukana tarkkailussa vaikka se ei olekaan suoraan kus-
tannuksia aiheuttava ominaisuus. Asennusmukavuus on kuitenkin erittäin 
tärkeä asia valittaessa käytettäviä materiaaleja. Omien kokemuksieni mu-
kaan, viherrakentajat hyvin usein pyrkivät suosimaan työssään sellaisia 
materiaaleja, joiden asentamisen ovat havainneet helpoksi ja nopeaksi. 
Hankalasti työstettävät materiaalit aiheuttavat yleensä lisäkustannuksia, 
kun asiat eivät toimikaan suunnitellulla tavalla. Lisäksi jo pelkästään siitä, 
että neuvotellaan materiaalin vaihtamisesta, tulee lisäkustannuksia raken-
tajalle. 
 
Taulukossa kahdeksan on esitettynä perusteet, joilla katemateriaalit on pis-
teytetty. Pisteitä materiaali on saanut maksimissaan viisi ja vähintään yh-
den. Katemateriaali vastaa tavoiteltuja ominaisuuksia sitä paremmin, mitä 
enemmän pisteitä se saa. Kokonaistaloudellisuuden arvostelua varten rik-
karuohojen kitkennän arviointi on käännetty päinvastoin kuin taulukossa 
neljä on esitetty. Kokonaistaloudellisuudesta saavutettu paras mahdollinen 
pistemäärä on 30/30. 
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Taulukko 8.  Arvosteluperusteet katemateriaalien pisteyttämiseen materiaalikustan-
nusten, kuluneen ajan, työkustannusten, kokonaiskustannusten, asennet-
tavuuden ja rikkaruohomäärien suhteen. Mitä korkeammat pisteet kate 
saa, sitä paremmin se toimii arvostellun asian suhteen. 

Arvostelu peruste 
Materiaali 

€/m2 
Aika 

min./m2 
Työ 

€/m2 
Kustannus 

€/m2 Asennettavuus Rikkaruohot Pisteet 

>2 >3 >2 >4 Todella helppo Ei kitkettävää 5 
2<4 3<6 2<3 4<6 Helppo Helppo kitkeä 4 
4<6 6<9 3<4 6<8 Keskiverto Ei helppo eikä vaikea 3 
6<8 9<12 4<5 8<10 Vaikea Vaikea kitkeä 2 
8< 12< 5< 10< Todella vaikea Todella vaikea kitkeä 1 

 
 

Taulukko 9. Katemateriaalien saamat pisteet taulukon kahdeksan perusteella määri-
tetyin arvosteluin. 

Katemateriaali Materiaali 
€/m2 

Aika 
min./m2 

Työ 
€/m2 

Kustannus 
€/m2 Asen. Rikka-

ruohot Pisteet 

Kaakaohake 1 5 5 1 5 2 19 
Kuusenkuorikate 5 5 5 5 5 3 28 
Männynkuorikate 5 5 5 5 5 3 28 
Ökolys 5 4 3 4 3 2 21 
Greenfix Typ 9 4 4 3 4 2 2 19 
Suodatinkangas + 
sepeli 4 3 3 3 3 4 20 

Typar + sepeli 3 4 3 3 3 5 21 
EG Weed UB 5 4 3 4 1 2 19 
Järviruokosilppu 5 5 5 5 5 1 26 

 
Taulukossa yhdeksän on esitettynä katteiden kategorioittain saamat pisteet 
sekä niistä lasketut kokonaispisteet. Katteiden kokonaistaloudellisuutta 
tarkasteltaessa edelleen parhaimman tulokset saavat perinteiset kuusen- ja 
männynkuorikatteet. Suodatinkangas ja Typar peitettynä sepelillä, Ökolys 
ja kaakaohake paransivat kuitenkin kokonaispisteitään merkittävästi koko-
naistaloudellisessa vertailussa pelkkään kustannusvertailuun nähden. Huo-
noimmat kokonaispisteet arvostelussa saivat kaakaohake, Greenfix Typ 9 
ja EG Weed UB.  

JOHTOPÄÄTÖKSET  

Kokeessa saadut tulokset vahvistavat käsitystä, että istutukset kannattaa 
kattaa rikkaruohojen ennaltaehkäisemiseksi. Katemateriaalin valinnassa on 
kuitenkin parantamisen varaa verrattuna tottumuksiin. Kokeen tulokset 
osoittavat, että yhdistelmäkate torjuu rikkaruohoja parhaiten. Yhdistelmä-
katetta käyttämällä voidaan myös ohentaa katekerrosta totutusta ja näin 
säästää kustannuksissa. Maatuvien katekankaiden käyttäminen parantaisi 
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ja pidentäisi katteista saavutettua hyötyä. Sepelillä peitetyn suodatinkan-
kaan ja Typarin tulokset kokeessa ajallisesti todistavat, ettei yhdistelmä-
katteen käyttö merkittävästi pidennä katteen asennusaikaa. Valitsemalla 
helposti käsiteltävän katekankaan sekä sen päälle levitettävän materiaalin 
saavutetaan paras mahdollinen suoja rikkaruohoilta.  
 
Hyvä katekangas on lämpökäsitelty, sen rakenne on tiivis ja sitä on helppo 
leikata. Lämpökäsittely myös poistaa katteesta huokoisen pinnan, jonka 
vuoksi rikkaruohojen juurten ei ole niin helppo kiinnittyä siihen. Lämpö-
käsitellyn kankaan riskinä on liukas pinta. Liukaspintaisia katekankaita ei 
voi käyttää kaltevilla pinnoilla yhdistelmäkatteissa, koska päällä oleva pa-
lakatekerros ei pysy paikallaan niiden pinnalla. Kuitukankaat toimivat pa-
remmin kuin kudotut kankaat, koska ne eivät rispaannu. Katekangasta tu-
lisi olla myös tarjolla riittävällä rullaleveydellä tai istutussuunnitelman pi-
täisi olla muutettavissa siten, ettei saumakohtiin tarvitse istuttaa. Saumoi-
hin istuttaminen osoittautui kokeessa kaikkein työläimmäksi ja epämiellyt-
tävimmäksi asentajalle ja siitä aiheutui usein epäsiisti työjälki.  
 
Esteettiset mieltymykset katemateriaaleista ovat aina katsojan silmässä. 
Sanoisin kuitenkin, että kankaista ainoastaan Greenfix Typ 9 on ulkonäöl-
tään riittävän luonnollinen, ettei se häiritsisi silmää vaikka istutusalueen 
viherpeittävyys ei olisikaan täydellinen. EG Weed UB voisi myös toimia 
värin ja materiaalin ulkonäön puolesta, mutta koska kankaan pinta jää 
kuoppaiseksi istuttamisen jäljiltä, jää jälki epäsiistiksi. Jos epätasaisen 
pinnan saa vältettyä istutusvaiheessa, on myös EG Weed UB varteenotet-
tava kate peittämättömänä.  
 
Palakatteessa tärkeää on riittävä paino, ettei se lennä tuulen mukana pois 
istutusalueelta. Kokeen perusteella kaakaohake ja järviruokosilppu pysyi-
vät pääosin istutusalueiden sisäpuolella, vaikka ne asentamisen aikana le-
visivätkin tuulen mukana voimakkaasti. Järviruokokatteen rikkaruohones-
tokyky ei ollut vastaava kuin muilla palakatteilla, mutta sen toimivuutta 
kateratkaisuna ei tällä perusteella tule vielä sulkea pois. Luultavasti se 
toimii, mutta vaatii suuremman kerrospaksuuden. Kiviaineskatteiden käyt-
tämisessä kokeessa koettiin ongelmaksi niiden tuominen istutusalueelle. 
Sepelilastin kaataminen suoraan kottikärryistä kasvien päälle olisi saatta-
nut vahingoittaa niiden oksia. 
 
Katekankaiden suurimmaksi ongelmaksi rikkaruohojen torjunnassa osoit-
tautui istutusaukoista kasvavat rikkaruohot. Kankaan läpi rikkaruohoja ei 
kasvanut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yhdistelmäkatteiden 
suosiminen poistaa kuitenkin tämän ongelman hyvin tehokkaasti. Toinen 
vaihtoehto olisi jättää kankaiden reunat taittamatta istutuksen jälkeen, 
mutta riskinä on oksien kasvaminen kiinni kankaisiin tai juuriversojen 
kasvun tukahtuminen. Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa suodatin-
kankaan käyttö eskaloitui kaikkien istutusalueiden ylöskaivamiseen ja uu-
delleen istuttamiseen. Pensaissa esiintyi kitukasvuisuutta ja osa oksista 
kasvoi heikentyneesti katekankaan läpi. (Tajakka 2006) Forssassa Lam-
minrannan puistoalueella toteutetussa katekokeessa havaittiin puolestaan 
tyviversojen määrän vähentymistä jo pelkästään kahden kasvukauden ai-
kana toteutetussa kokeessa. (Parkkinen 2008) 
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Kitkennän haastavuuden perusteella voidaan olettaa, ettei yhdistelmäkat-
teella peitettyä ruutua tarvitse kitkeä todennäköisesti kuin kerran kesässä. 
Muiden katemateriaalien osalta kitkentää olisi suotavaa tehdä useamman 
kerran kesässä. Tämä on pääteltävissä siitä, että muissa materiaaleissa 
esiintyi sekä monivuotisia että yksivuotisia rikkaruohoja. Monivuotiset 
ovat todennäköisesti kulkeutuneet asentajien kengissä ympäröivältä pelto-
alueelta, katemateriaalien ja kasvualustan mukana tavarantoimittajilta tai 
niiden juuria ja siemeniä on ollut mukana taimipurkeissa. Yhdistelmäkat-
teista löytyi kyllä myös monivuotisia rikkaruohoja, mutta yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta niiden voidaan olettaa kylväytyneen katteen levittämisen 
jälkeen esimerkiksi tuulen mukana. Tämä on pääteltävissä rikkaruohojen 
pienikokoisista juurista. 
 
Katekokeen mahdollisimman suureksi hyödyntämiseksi olisi kuitenkin 
tärkeää jatkaa sen seurantaa rikkaruohojen osalta, että nämä tulokset saa-
taisiin vahvistettua. Katemateriaalin käytön edullisuus on kuitenkin lähes 
täysin riippuvainen siitä, millainen säästö sen käytöllä voidaan saavuttaa 
ylläpitokustannuksissa. Lisäksi olisi tutkittava katekankaiden maatumista, 
jotta voidaan varmistaa niiden maatuminen sellaista tahtia, että ne eivät 
häiritse pensaiden kasvua. Mahdolliset pintajuurisuusongelmat ja routa-
vauriot ovat myös määriteltävissä kokeesta vasta tulevaisuudessa.  
 
Kokemuksena katekoekentän perustaminen ja seuranta olivat erittäin opet-
tavaisia. Koesuunnittelun kannalta olisi pitänyt paremmin miettiä kateruu-
tujen rajausta, nyt ympäröivistä ruuduista ja rajauskaistoista levisi rikka-
ruohoja todella tehokkaasti alueelle. Toisaalta koejärjestelyjen ansiosta 
katteet tuli testattua ääriolosuhteissa. Ympäröivältä alueelta tuli voimakas 
rikkakasvipaine ja alueella oli valmiiksi suuri siemenpankki. Tämä toisaal-
ta saattoi johtaa siihen, että rikkaruohojen esiintyminen oli suurempaa 
kuin tavallisella rakennetulla viheralueella, joka rajautuu muuhun raken-
nettuun ympäristöön vanhan peltomaan sijaan.  
 
Katekoe on kuitenkin kaiken kaikkiaan ollut positiivinen opiskelukokemus 
ja vastaavanlaista toimintaa sekä siihen valmentavaa opetusta olisi voinut 
olla opintojen aikana huomattavasti enemmän. Lepaalla on kouluna hyvät 
edellytykset tehdä kokeellisia opinnäytetöitä ja lisäksi kokeita voisi yhdis-
tää työelämään. Esimerkiksi opinnäytetyö ”Katteiden käyttö viherraken-
tamisessa ja viheralueiden ylläpidossa”, jonka on tehnyt Juhana Parkkinen 
vuonna 2008, testasi katemateriaaleja Forssan Lamminrannan puistoalu-
eella. Puutarhatalouden koulutusohjelmassa kannustetaan tekemään ko-
keellisia opinnäytetöitä ja ainoa tapa saada viheralalla tapahtumaan sama 
on kannustaa tekemään kokeellinen opinnäytetyö sekä tarjota siihen mah-
dollisuuksia. 
 

  



Katekoe – Viherrakentamisen katemateriaalien vertailu 
 

 
33 

KIITOKSET 
 

Hyväkään työ ei toteudu itsekseen ja täydellisen opinnäytetyö aiheen saa-
minen on varmasti aika harvinaista. Minulle tämä oli täydellinen opinnäy-
tetyö. Haluaisinkin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat mahdollistaneet tämän 
työn toteutumisen. Viheraluerakentajien (nykyinen Viher- ja ympäristöra-
kentajat) edustajaa Seppo Närheä, joka osoitti luottamusta ja hyväksyi mi-
nut työn tekijäksi sekä hänen kauttaan mukaan tulleita yrityksiä.  
 
Erityisesti osallistuneista yrityksistä haluaisin kiittää Mikko Jaakkolaa Vi-
herrakenne Jaakkolasta, joka lainasi koetta rakentamaan erinomaisia työn-
tekijöitään kesken kiireisimmän kevätsesongin. Kiitos Katja, Nile ja Tiina. 
Kiitokset Hyvinkään tieluiska, EG Trading, Kaitos, Schetelig ja Tarha-
tuote yrityksille ja heidän edustajilleen, jotka lahjoittivat työhön materiaa-
leja sekä antoivat niistä tarvittavia lisätietoja. 
 
Ymmärryksestä ja joustavuudesta haluaisin kiittää Keski-Suomen Puutar-
ha-apua sekä erityisesti Almin Eskoa, joka tuki kokeen edistymistä tar-
joamalla tietoa ja tarvittavia vapaapäiviä kokeen perustamiseen ja seuran-
taan. 
 
Kiitokset myös Hämeen ammattikorkeakoulun henkilökunnalle, Tommille 
ja Minnalle, jotka mahdollistivat työn tekemisen Jyväskylässä asumisesta 
huolimatta suorittamalla kasteluja sekä työvälineiden antamisesta. Kiitos 
kuuluu Reijolle ja Teolle ohjaajana toimimisesta sekä teoreettisesta tuesta. 
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KOEKENTÄN ASETTELU JA SIJAINTI 

 



Katekoe – Viherrakentamisen katemateriaalien vertailu 
 

 
 

Liite 2/1 
PÄIVÄKOHTAISET SÄÄTIEDOT KUUKAUSITTAIN AIKAVÄLILLE 4/2014–10/2014 
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PÄIVÄKOHTAISET SÄÄTIEDOT KUUKAUSITTAIN AIKAVÄLILLE 4/2014-10/2014  

 

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40
Sateenmäärä (mm) Lämpötila (°C) Elokuu 2014 

Sademäärä Ylin lämpötila

0

5

10

15

20

25

30

-10

0

10

20

30
Sateenmäärä (mm) Lämpötila (°C) Syyskuu 2014 

Sademäärä

0

5

10

15

20

25

30

-20

-10

0

10

20
Sateenmäärä (mm) Lämpötila (°C) Lokakuu 2014 

Sademäärä



Katekoe – Viherrakentamisen katemateriaalien vertailu 
 

 
 

Liite 3 
KAAKAOHAKE ENSIMMÄISENÄ JA VIIMEISENÄ SEURANTAPÄIVÄNÄ SEKÄ KITKENNÄN JÄLKEEN 

Kaakaohake ensimmäisenä seurantapäivänä 1.6.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Kaakaohake viimeisenä seurantapäivänä 1.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Kaakaohake kitkennän jälkeen 3.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 
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Liite 4 
KUUSENKUORIHAKE ENSIMMÄISENÄ JA VIIMEISENÄ SEURANTAPÄIVÄNÄ SEKÄ KITKENNÄN JÄLKEEN 

Kuusenkuorikate ensimmäisenä seurantapäivänä 1.6.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Kuusenkuorikate viimeisenä seurantapäivänä 1.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Kuusenkuorikate kitkennän jälkeen 3.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 
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Liite 5 
MÄNNYNKUORIKATE ENSIMMÄISENÄ JA VIIMEISENÄ SEURANTAPÄIVÄNÄ SEKÄ KITKENNÄN JÄLKEEN 

Männynkuorikate ensimmäisenä seurantapäivänä 1.6.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Männynkuorikate viimeisenä seurantapäivänä 1.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Männynkuorikate kitkennän jälkeen 3.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 
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Liite 6 
ÖKOLYS ENSIMMÄISENÄ JA VIIMEISENÄ SEURANTAPÄIVÄNÄ SEKÄ KITKENNÄN JÄLKEEN 

Ökolys katekangas ensimmäisenä seurantapäivänä 1.6.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Ökolys katekangas viimeisenä seurantapäivänä 1.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Ökolys katekangas kitkennän jälkeen 3.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 
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Liite 7 
GREENFIX TYP 9 ENSIMMÄISENÄ JA VIIMEISENÄ SEURANTAPÄIVÄNÄ SEKÄ KITKENNÄN JÄLKEEN 

Greenfix Typ 9 kookoskuitumatto ensimmäisenä seurantapäivänä 1.6.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4.  

Greenfix Typ 9 kookoskuitumatto viimeisenä seurantapäivänä 1.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Greenfix Typ 9 kookoskuitumatto kitkennän jälkeen 3.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 
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Liite 8 
SUODATINKANGAS PEITETTYNÄ SEPELILLÄ ENSIMMÄISENÄ JA VIIMEISENÄ SEURANTAPÄIVÄNÄ SEKÄ KITKENNÄN JÄLKEEN 

Suodatinkangas peitettynä sepelillä ensimmäisenä seurantapäivänä 1.6.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4.  

Suodatinkangas peitettynä sepelillä 1.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Suodatinkangas peitettynä sepelillä kitkennän jälkeen 3.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 
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Liite 9 
TYPAR PEITETTYNÄ SEPELILLÄ ENSIMMÄISENÄ JA VIIMEISENÄ SEURANTAPÄIVÄNÄ SEKÄ KITKENNÄN JÄLKEEN 

Typar peitettynä sepelillä ensimmäisenä seurantapäivänä 1.6.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Typar peitettynä sepelillä viimeisenä seurantapäivänä 1.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4.  

Typar peitettynä sepelillä kitkennän jälkeen 3.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 
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Liite 10 
EG WEED UB ENSIMMÄISENÄ JA VIIMEISENÄ SEURANTAPÄIVÄNÄ SEKÄ KITKENNÄN JÄLKEEN 

 EG Weed UB ensimmäisenä seurantapäivänä 1.6.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

 EG Weed UB viimeisenä seurantapäivänä 1.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4.  

EG Weed UB kitkennän jälkeen 3.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 
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Liite 11 
JÄRVIRUOKO ENSIMMÄISENÄ JA VIIMEISENÄ SEURANTAPÄIVÄNÄ SEKÄ KITKENNÄN JÄLKEEN 

Järviruoko ensimmäisenä seurantapäivänä 1.6.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Järviruoko viimeisenä seurantapäivänä 1.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Järviruoko kitkennän jälkeen 3.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 
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Liite 12 
KATTEETON VERROKKI ENSIMMÄISENÄ JA VIIMEISENÄ SEURANTAPÄIVÄNÄ SEKÄ KITKENNÄN JÄLKEEN 

Katteeton verrokkiruutu ensimmäisenä seurantapäivänä 1.6.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Katteeton verrokkiruutu viimeisenä seurantapäivänä 1.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4. 

Katteeton verrokkiruutu kitkennän jälkeen 3.10.2014. Kuvat vasemmalta oikealle lohko 1,2,3 ja 4.



Katekoe – Viherrakentamisen katemateriaalien vertailu 
 

 
 

 
Liite 13 

PERUSTAMISESSA KÄYTETETYT KATTEIDEN ASENNUSOHJEET 
Työseloste 

Katekoe 

Katteet 

1. Kaakaokuorikate 5 cm 
2. Kuusenkuorikate 5 cm 
3. Männynkuorikate 5 cm 
4. Ökölys, ilman peittoa 
5. Greenfix Typ 9, ilman peittoa 
6. Suodatinkangas (N1) peitettynä sepelillä 
7. Typar peitettynä sepelillä 
8. Weed UB, ilman peittoa 
9. Järviruoko 5 cm 
10. Katteeton verrokkiruutu 

Katteet asennetaan merkityille ruudukoille liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. 
Jokaiselle ruudulle istutetaan lisäksi pensaita (Keijuangervo, seppelvarpu) erillisen istu-
tussuunnitelman mukaisesti.  

Työjärjestys: 

Kangasmaiset katteet asennetaan ennen istuttamista. Kankaat levitetään koealueelle 300 
mm limityksellä, jos niitä joudutaan limittämään. Greenfi Typ 9 limitetään 20 mm le-
veydeltä ja kiinnitetään puutapeilla. Puutappien tiheys 2-4kpl/m². Poikkeuksena alat, 
joille tulee useita saumoja. Jos alalle tulee useampi kuin yksi sauma, ne limitetään 200 
mm leveydeltä. Kankaiden reunat kaivetaan maahan. Maahan kaivettavan kaistan pituus 
300 mm. 
 

Levitettyyn katekankaaseen tehdään merkit ja 
leikataan aukot istutettaville taimille. Aukot 
leikataan tekemällä rasti kankaaseen ja kään-
tämällä ylijäävät liepeet kangaskerroksen alle. 
Jos kankaan päälle tulee irtoainesta, se levite-
tään istutuksen jälkeen. Sepeli kerroksen pak-
suus kankaan päälle on 30 mm. 
 
Irtoaineesta koostuvat katteet levitetään istu-
tuksen jälkeen 50mm kerroksena koko ruudun 
alalta tasaisesti. Katteen reunat luiskataan ym-
päröivään maastoon nähden koholle. 
 

 Istutussuunnitelma yksittäiselle ruudulle. Seppelvarvut tulevat ruudun etuosaan ja Keijuanger-Kuva 17.
vot ruudun takaosaan, joka jää lohkon keskelle.  
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Liite 14/1 
ASENNUSTÖIDEN JÄLKEEN ASENTAJILLE SÄHKÖPOSTITSE LÄHETTY 
KYSELY 
 
Millaisia katteita olet aiemmin asentanut? 
Määrittele sanallisesti kuinka paljon katteita olet asentanut, vähän, keskinkertaisesti vai 
paljon? Oliko annettu asennusohjeistus mielestäsi riittävä?  
 
Kaakaokuorikate 
1. Millaista kate oli asentaa? (Hyvää, huonoa?) 
2. Olisiko katteen voinut asentaa jotenkin paremmin? (Työvälineet, työtavat?) 
3. Minkä arvosanan antaisit katteelle asennettavuudesta asteikolla 1-5? (1=erittäin vai-
kea, 2=melkovaikea, 3=ei helppo eikä vaikea, 4=melkohelppo, 5=todella helppo) 
4. Olitko asentanut vastaavaa katetta aiemmin?  
 
Kuusenkuorikate 
1. Millaista kate oli asentaa? (Hyvää, huonoa?) 
2. Olisiko katteen voinut asentaa jotenkin paremmin? (Työvälineet, työtavat?) 
3. Minkä arvosanan antaisit katteelle asennettavuudesta asteikolla 1-5? (1=erittäin vai-
kea, 2=melkovaikea, 3=ei helppo eikä vaikea, 4=melkohelppo, 5=todella helppo) 
4. Olitko asentanut vastaavaa katetta aiemmin?  
 
Männynkuorikate 
1. Millaista kate oli asentaa? (Hyvää, huonoa?) 
2. Olisiko katteen voinut asentaa jotenkin paremmin? (Työvälineet, työtavat?) 
3. Minkä arvosanan antaisit katteelle asennettavuudesta asteikolla 1-5? (1=erittäin vai-
kea, 2=melkovaikea, 3=ei helppo eikä vaikea, 4=melkohelppo, 5=todella helppo) 
4. Olitko asentanut vastaavaa katetta aiemmin?  
 
Ökölys maatuva katekangas  
1. Millaista kate oli asentaa? (Hyvää, huonoa?) 
2. Olisiko katteen voinut asentaa jotenkin paremmin? (Työvälineet, työtavat?) 
3. Minkä arvosanan antaisit katteelle asennettavuudesta asteikolla 1-5? (1=erittäin vai-
kea, 2=melkovaikea, 3=ei helppo eikä vaikea, 4=melkohelppo, 5=todella helppo)  
4. Olitko asentanut vastaavaa katetta aiemmin?  
 
Suodatinkangas+sepeli  
1. Millaista kate oli asentaa? (Hyvää, huonoa?) 
2. Olisiko katteen voinut asentaa jotenkin paremmin? (Työvälineet, työtavat?) 
3. Minkä arvosanan antaisit katteelle asennettavuudesta asteikolla 1-5? (1=erittäin vai-
kea, 2=melkovaikea, 3=ei helppo eikä vaikea, 4=melkohelppo, 5=todella helppo) 
4. Olitko asentanut vastaavaa katetta aiemmin?  
 
EG Weed UB (Ruskea, hankala leikata) 
1. Millaista kate oli asentaa? (Hyvää, huonoa?) 
2. Olisiko katteen voinut asentaa jotenkin paremmin? (Työvälineet, työtavat?) 
3. Minkä arvosanan antaisit katteelle asennettavuudesta asteikolla 1-5? (1=erittäin vai-
kea, 2=melkovaikea, 3=ei helppo eikä vaikea, 4=melkohelppo, 5=todella helppo) 
4. Olitko asentanut vastaavaa katetta aiemmin?  
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Liite 14/2 
ASENNUSTÖIDEN JÄLKEEN ASENTAJILLE SÄHKÖPOSTITSE LÄHETTY 
KYSELY 
 
Typar + sepeli (Toinen puoli musta toinen ruskea, kapea rulla) 
1. Millaista kate oli asentaa? (Hyvää, huonoa?) 
2. Olisiko katteen voinut asentaa jotenkin paremmin? (Työvälineet, työtavat?) 
3. Minkä arvosanan antaisit katteelle asennettavuudesta asteikolla 1-5? (1=erittäin vai-
kea, 2=melkovaikea, 3=ei helppo eikä vaikea, 4=melkohelppo, 5=todella helppo) 
4. Olitko asentanut vastaavaa katetta aiemmin?  
 
GreenFix Typ 9-kookoskuitumatto (Päällä kookokset, alla musta muovi) 
1. Millaista kate oli asentaa? (Hyvää, huonoa?) 
2. Olisiko katteen voinut asentaa jotenkin paremmin? (Työvälineet, työtavat?) 
3. Minkä arvosanan antaisit katteelle asennettavuudesta asteikolla 1-5? (1=erittäin vai-
kea, 2=melkovaikea, 3=ei helppo eikä vaikea, 4=melkohelppo, 5=todella helppo) 
4. Olitko asentanut vastaavaa katetta aiemmin?  
 
Järviruoko 
1. Millaista kate oli asentaa? (Hyvää, huonoa?) 
2. Olisiko katteen voinut asentaa jotenkin paremmin? (Työvälineet, työtavat?) 
3. Minkä arvosanan antaisit katteelle asennettavuudesta asteikolla 1-5? (1=erittäin vai-
kea, 2=melkovaikea, 3=ei helppo eikä vaikea, 4=melkohelppo, 5=todella helppo) 
4. Olitko asentanut vastaavaa katetta aiemmin?  
 
Vapaa sana, muut kommentit?  
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Liite 15/1 
KUVIA KATEALUEEN ASENNUS- JA ISTUTUSTÖISTÄ 

 Vasemmalla Greenfix Typ 9 kankaan leikkaamista puukolla. Oikealla puolella ku-Kuva 18.
va valmiista katepinnasta johon tehdään istutusaukkoja. 

 Vasemmalla puolella olevassa kuvassa on Greeenfix Typ 9 leikkauspinta puukolla Kuva 19.
ja oikealla saksilla leikatuna. Kuvista tulee myös hyvin ilmi kankaan rakenne, jossa 
on päällä löyhästi punottua kookoskuitua ja alla maatuva katemuovi.  

 Vasemmalla puolella istutusaukkojen tekoa Ökölys-katekankaaseen. Oikealla puo-Kuva 20.

lella kuva kankaaseen leikatusta istutusaukosta, mistä ilmenee kankaan kuitumai-
nen punottu rakenne. Yksittäiset kuidut jäivät leikkauskohdista näkyviksi sekä ai-
heuttivat epäsiistiä ilmettä istuttusaukkojen kohdalle.  
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Liite 15/2 
KUVIA KATEALUEEN ASENNUS- JA ISTUTUSTÖISTÄ 
 

 Istutusaukkojen leikkaamista EG Weed UB kankaaseen. Vasemmalla puolella Kuva 21.
leikkaaminen tapahtuu terävällä puukolla ja oikealla puolella tylstyneellä puukolla 
rakennuspäivän loppupuolella. Molemmissa kuvissa leikataan istutusaukkoja koh-
taan, josta kangas on limitetty. 

 

 Typar kankaan leikkaamista. Oikeanpuoleisessa kuvassa leikataan Typar tullasta Kuva 22.
sopivan kokoisia paloja ruutujen kattamiseen. Kankaan päälle on asetettu kiviä pi-
tämään sitä paikallaan tuulessa. Vasemmalla puolella olevassa kuvassa on kankaa-
seen leikattu istutusaukko. Typar katekankaaseen oli helppoa leikata istutusaukkoja 
myös tylsällä puukolla. 
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Liite 15/3 
KUVIA KATEALUEEN ASENNUS- JA ISTUTUSTÖISTÄ 

 Istuttamista EG Weed UB kankaaseen. Istutusvaiheessa kangas näytti hyvin epäta-Kuva 23.
saiselta ja epäsiistiltä, mutta sen ulkonäkö kuitenkin muuttui siistimmäksi, kun 
kasvualusta istutusaukkojen vierellä tasattiin ja ylimääräinen multa harjattiin pois 
katteen päältä. 

 Kasveja istutetaan suodatinkankaan läpi. Kaikkien katekankaiden päälle levisi mul-Kuva 24.
taa, kun niihin istutettiin kasveja. Istuttamisen lopuksi kankaan päälle levinnyt 
multa pyrittiin harjaamaan pois mahdollisimman huolellisesti.  
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Liite 15/4 
KUVIA KATEALUEEN ASENNUS- JA ISTUTUSTÖISTÄ 

 

 Istuttamista Greenfix Typ 9 katekankaaseen. Greenfix katekankaan puhdis-Kuva 25.
taminen istuttamisen jälkeen oli mahdotonta kankaan irtokuituisen ja löysästi 
punotun pintarakenteen vuoksi. Suurimmat multakasat oli mahdollista pois-
taa, mutta kuituihin jäi joka tapauksessa jonkin verran multaa.  
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Liite 16 
OPPIMISPROSESSI 
 
 
 

KUUKAUSI 

MAALISKUU 

HUHTIKUU 

TOUKOKUU 

KESÄKUU 
HEINÄKUU 

ELOKUU 
SYYSKUU 

LOKAKUU 

MARRASKUU 

JOULUKUU 

TAMMIKUU 

HELMIKUU 

TOIMINNALLINEN 

AIHEENVALINTA JA SUUNNITTELU KOKOUS 
TYÖNTOIMEKSIANTAJAN, OHJAAVIEN 

OPETTAJIEN JA REHTORIN KANSSA 

KOEALUEEN MERKITSEMINEN MAASTOON, 
KAIVUUTÖIDEN ALOITUS JA TARVIKKEIDEN 

TILAAMINEN 

KATTEIDEN ASENNUSTYÖT, KOEKENTÄN 
VALMISTUMINEN 

KOEALUEEN SEURANTA KERRAN 
KUUKAUDESSA KASVUKAUDEN AJAN 

KOEALUEEN VIIMEINEN SEURANTA JA ALUEEN 
KITKEMINEN 

VÄLISEMINAARI 

OMIEN TAVOITTEIDEN ALITTAMINEN, LISÄAIKA 
PYYNTÖ TOIMEKSIANTAJALLE 

KONSULTAATIOT OHJAAVIEN OPETTAJIEN 
KANSSA 

KONSULTAATIOTA, 
LOPPUSEMINAARI 

TEOREETTINEN 

KOKEEN SUUNNITTELU, VASTAAVIEN 
KOKEIDEN TUTKIMINEN 

ASENTAMISEN SUUNNITTELU, 
MATERIAALEIHIN TUTUSTUMINEN 
TOIMITTAJIEN INTERNETSIVUILTA 

ASENNUSTÖIDEN SEURANTA: MUISTIINPANOT, 
KYSELY ASENTAJILLE, TULOSTEN KIRJAAMINEN 

HAVAINTOJEN KIRJAAMINEN, KUVIEN 
JÄRJESTÄMINEN, RAPORTIN HAHMOTTELU, 

LÄHTEIDEN ETSIMINEN 

HAVAINTOJEN KIRJAAMINEN KITKENNÄSTÄ, 
RIKKARUOHOJEN TUNNISTAMINEN JA 

TUTKIMINEN 

RAPORTIN KIRJOITTAMINEN  

RAPORTIN KIRJOITTAMINEN 

RAPORTIN KIRJOITTAMINEN JA KORJAAMINEN 

RAPORTIN KIRJOITTAMINEN JA KORJAAMINEN, 
SEMINAARI ESITKSEN TEKEMINEN, 
BYROKRAATTISTEN PAPERITÖIDEN 

TÄYTTÄMINEN 
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