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Loci Maisema-arkkitehdit Oy vastasi Triplan 
maisema-arkkitehtisuunnittelusta, joka käsitti 
kauppakeskuksen yhteydessä olevat julkiset 
ulkotilat, asuinkorttelin korttelipihan ja kes-
kikorttelin kattopihan. 

Suunnitelman tavoitteena oli luoda pien-
mittakaavainen, ihmisen kokoinen, avara, 
valoisa ja vehreä ympäristö, joka muotokie-
lensä ja rytminsä avulla asettuu rakennetun 
ympäristön suureen mittakaavaan. Muurein 
korotetut istutusalueet muodostavat kokonai-
suuden, jonka osat luovat toisistaan poikkeavia 
tunnelmallisia paikkoja.

Lähes koko suunnittelualue sijaitsee kaup-
pakeskuksen katolla, mikä edellytti monien 
asiantuntijoiden tarkkaa suunnittelua ja 
yhteistyötä. Triplan ulkotilat sisältävät monia 
toimintoja, kuten terassialueita, leikkialueita, 
julkisen oleskelun vyöhykkeitä ja mahdolli-
suuksia erilaisten tapahtumien järjestämiselle.

Kasvillisuus on monilajista ja vaihtelevaa. 
Eri kasvilajeja- ja lajikkeita on yli sata. Istu-
tuksissa on suosittu perinteisiä suomalaisia 
lajikkeita ja luonnonkasveja. Istutetun, vettä 
pidättävän pinnan osuus on maksimoitu. Vaa-
ditun 30% sijaan yli 35% tontin rakennettavasta 
pinta-alasta on istutettu. Kasvualustojen 
rakenteille aiheuttamaa kuormitusta keven-
nettiin vedenpidätyskykyisellä ja hulevesien 
hallintaa helpottavalla kevytsorarakenteella, 
joka on osa kasvualustaa.

Kohteen maisemarakentaminen alkoi  
vuonna 2017. Kauppakeskus valmistui vuonna 
2019 ja ulkotilat vaiheittain vuoden 2020 lop-
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Helsingin Pasilan rautatieaseman yhteyteen rakennettu Tripla 
on kolmen korttelin kokonaisuus, joka sisältää kauppakeskuk-
sen, asuinrakennuksia, hotellin, toimistoja ja rautatieaseman. 
Triplan katto-pinta-alasta suurin osa on viherkattoa.

puun. Triplan asuin- ja kauppakeskusraken-
nukset on suunnitellut Arkkitehdit Soini & 
Horto Oy ja aseman toimistotalot on suun-
nitellut Sweco Architects Oy. Asema-aukion 
suunnittelusta vastasi Sitowise Oy.

Viherkatot helpottavat 
hulevesien hallintaa
Viherkatot ovat yleistyneet muutaman viime 
vuoden aikana myös suomalaisessa kaupun-
kirakentamisessa. Viherkattojen suunnittelu 
ja rakentaminen vaatii ymmärrystä raken-
netekniikasta, mutta myös kasvukerrosten 
vesitaloudesta ja kasvien sopeutuvuudesta 
vaihteleviin olosuhteisiin. Teknisesti keskei-
simpiä syitä viherkattojen yleistymiseen on se, 
että oikein suunnitellun viherkattorakenteen 
avulla voidaan hallita hulevesiä tehokkaasti.

Viherkatot auttavat hulevesien hallinnassa 
sitomalla sadevettä, suojaavat katon vedeneris-
tystä ja pidentävät sen käyttöikää, vaimenta-
vat melua, toimivat hiilinieluna ja puhdistavat 
ilmaa sitomalla hiukkaspäästöjä ja pölyä. 

Triplan kattopinta-alasta suurin osa on 
viherkattoa. Triplan viheralueet muodostavat 
sen kolmessa korttelissa yhteensä noin heh-
taarin suuruisen alueen, joka on toteutettu 
vesikattorakenteille. 

Laajimmat viheralueet koostuvat asunto-
pihasta sekä keskikorttelin ja Pasilan aseman 
kattopuutarhoista. Myös Musiikkimuseo 
Famen ja Firdonkadun pysäköintilaitokseen 
johtavan ajoluiskan katot ovat viherkattoa. 
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1 Loci Maisema-arkkitehdit Oy vastasi Mall of 

Triplan maisema-arkkitehtisuunnittelusta, joka sisäl-

tää kauppakeskuksen yhteydessä olevat julkiset ulko-

tilat ja asuinkorttelin korttelipihan sekä keskikorttelin 

kattopihan.

2 Tripla sisältää kauppakeskuksen, rautatieaseman, 

hotellin ja toimistotornien yhdistelmän. Sen kattopin-

ta-alasta suurin osa eli noin hehtaari on viherkattoa.

Lisäksi Fredikanterassilla ja kortteleiden väli-
sellä alueella on suuria viheristutusaltaita.

Triplassa viherkatoilla on kerroksellisuutta 
sekä monen lajin puita, pensaita ja perennoja. 

Triplan viherkattojen kasvillisuus on 
suunniteltu runsaslajiseksi ja dynaamiseksi. 
Tämä tarkoittaa, että luonnon annetaan tehdä 
valintoja; ne kasvit mitkä menestyvät, leviävät 
niidenkin tilalle, jotka eivät pärjää. Kasveilla 
on viherkatoilla haastavat olosuhteet aurin-
gonpaahteesta kovaan tuuleen ja rankkoihin 
sateisiin, joten on järkevää suosia kerroksellisia 
istutuksia ja monia lajeja kukista puihin. 
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Viherkaton rakenteen tulee olla 
riittävän kevyt – vettä sopivasti 
pidättävä ja sopivasti läpäisevä
Viherkattojen suunnittelu ja rakentaminen 
vaatii ymmärrystä rakennetekniikasta, mutta 
myös kasvukerrosten vesitaloudesta ja kasvien 
sopeutuvuudesta vaihteleviin olosuhteisiin. 
Teknisesti keskeisimpiä syitä viherkattojen 
yleistymiseen on se, että oikein suunnitellun 
viherkattorakenteen avulla voidaan hallita 
hulevesiä tehokkaasti. 

”Vaikka kattavia kotimaisia rakentamisoh-
jeita ei ole vielä laajalti käytössä, toteutettavien 
viherkattojen suunnitelmat ovat olleet yleensä 
hyviä”, kertoo Juha Liukkonen, joka vastaa 
viherkattojen kasvualustojen tuotekehityk-
sestä Hyvinkään Tieluiska Oy:ssä. 

Viherrakentamisessa tulee korostetusti 
esiin, että rakenteiden tulee olla sekä riittävän 
kevyitä että vettä sopivasti pidättäviä ja sopi-
vasti läpäiseviä, jotta rakenteiden tavoitteet 
tulevat täytetyiksi.

Tarvittava kasvualustan paksuus kasvaa 
herkästi kantavuuden kannalta liian suureksi 
pelkkää multaa käytettäessä. 

Viherkaton paksun ravinnekerroksen  aihe-
uttamaa kuormitusta voidaan keventää raken-
teella, jossa vedenpidätyskykyinen ja huleve-
sien hallintaa helpottava kevytsorakerros on 
osa kasvualustaa.

Kansirakenteet olivat Triplassa pitkälti 
suunniteltu kestämään raskaiden työmaa-ajo-

neuvojen liikennettä, kevytsoraa ei tässä koh-
teessa tarvittu mahdollistamaan viherkattoja, 
vaan luomaan hyvät olosuhteet kasvien juu-
ristolle. ”Ratkaisu oli kustannustehokas ja se 
teki kasvualustasta ilmavan. Jos olisi käytetty 
pelkästään multaa, olisi kasvualustan raken-
teesta tullut helposti liian tiivis”, kertoo Juha 
Liukkonen.

Usein viherkatoille sopivat kasvualustat on 
muutettu tavallisiksi kasvualustoiksi. Tämän 
seurauksena kasvualusta on todennäköisesti 
huonommin vettä läpäisevä, mikä on hai-
taksi sekä kasvillisuuden menestymisen että 
hulevesien hallinnan kannalta. Osa Triplan 
rakenteen kokonaispaksuudesta voitiin tehdä 
Leca-soralla, joka toimii sekä keventeenä että 
osana itse kasvukerrosta. Samalla se auttaa 
hulevesien hallinnassa.

Kevytsorakerroksen paksuus Triplan viher-
rakenteissa vaihtelee 10–70 senttimetrin välillä. 
Leca-soraa käytettiin Triplan viherkatoissa 
sekä osana kasvualustoja että kasvualustojen 
alapuolisissa rakenteissa. 

Olennaista on valita käyttötarkoituksen 
mukainen oikea kasvualusta ja määritellä 
erikseen, millaisia ravinteisuuksia erilaisille 
kasvillisuusalueille halutaan. Myös toivottu 
happamuus vaikuttaa kasvualustan valintaan. 
On myös eduksi, mitä enemmän viherkatoissa 
on eri kasvilajeja.

Triplan viherkatot ja ulkotilat 
– myös  hulevesien hallinnassa

3 Kapea korttelikuja on moni-ilmeinen. 

4 Keskuskorttelin katoista tulee osin ikivihreitä ja 

värikkäitä. Ne tarjoavat runsaasti silmäniloa ja hyviä 

elinympäristöjä myös hyönteisille. Vaalea betonikiveys 

toimii kulkuväylinä.

5 Triplan korttelialue on edellyttänyt monien asian-

tuntijoiden tarkkaa suunnittelua ja yhteistyötä.
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Mall of Tripla
Sijainti: Helsinki, Suomi
Maisema-arkkitehtuurisuunnittelu: Loci 
Maisema-arkkitehdit Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Soini & 
Horto Oy
Hulevesi- ja kuivatussuunnittelu: Ramboll 
Finland Oy
Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
LVI-suunnittelu: Granlund Oy
Pääurakoitsija: YIT Suomi Oy
Viherurakoitsija: YIT Suomi Oy, GB Stone-
work Oy, TerraWise Oy
Viherkattojen kasvualustojen toimittaja: 
Tieluiska Oy
Betonielementtimuurit ja -istutusaltaat: Kiili 
Betoon OÜ / Elpac Oy
Betonikivet-ja laatat: Betonilaatta Oy
Betoniratkaisujen konsultointi: Betonipallas Oy
Perennaistutusten konsultointi: Terolan 
taimitarha
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6 Viher- ja kivityöt toteutettiin vaativissa olosuh-

teissa Triplan kauppakeskuksen katolla.   Rakenta-

minen sisälsi betoni- ja graniittitöitä, kasvualustan 

rakentamista ja kasveja 15 000 kpl.

7 Maisemasuunnittelussa tärkeää on luoda ympä-

ristöä, joka liittyy luontevasti ympäröivään infra-

struktuuriin, edistää luonnon monimuotoisuutta ja 

jonka rakentamien tuottaa mahdollisimman vähän 

päästöjä, toteaa Loci Maisema-arkkitehtien johtava 

suunnittelija Pia Kuusiniemi.

8 Oikein suunnitellun viherkattorakenteen avulla 

voidaan hallita hulevesiä tehokkaasti. Triplaan raken-

nettiin hehtaarin verran viherkattoja, joissa vuorotte-

levat erilaiset kasvit ketokukista keskikokoisiin puihin.
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The Mall of Tripla
The Mall of Tripla, the largest construction pro-
ject in Finland and the second busiest railway 
station in Finland, comprises three city blocks 
and extensive underground facilities, serving 
as a central hub for Helsinki’s Pasila district. 
The building includes a mall, a parking hall 
and a hotel as well as offices and apartments. 
Each commercial storey of the building relates 
to the streets.

The landscape design comprises the hous-
ing yard and Fredikanterassi Square, which is 
the front yard and the main pedestrian walk-
way between the city blocks and Pasila Bridge. 
Because of the bridge, the three Tripla blocks 
are located on a slope and one of the design 
challenges was the five-metre height differ-
ence. Fredikanterassi has several commercial 
terraces, public spaces and playgrounds, and 
flexible possibilities to organise events.

The key idea was to create a human-scale, 
open and light, green environment that settles 
with its form and rhythm into the big scale of 
the buildings. The raised planting areas with 
smooth concrete walls as a whole create atmos-
pheric spaces.

The planting is based on a dynamic plant 
design. Over 100 different species and cultivars 
offer a variety of planting. The species are being 
led to develop dynamically in most areas of 

planting. The plants that can survive the best 
can take space from others. The green space of 
the planting areas is maximised. Over 35 per 
cent of the constructed surface is planted.

The landscape design was highly demand-
ing, since most of it is built on the roof of the 
mall. This demanded extremely careful plan-
ning and co-operation between the designers.

Landscape construction started in 2017 and 
the mall opened in 2019. The outdoor public 
space was opened in stages by the summer of 
2020. The architects of the building are Archi-
tects Soini & Horto Ltd. The design of the rail-
way station square is by Sitowise Ltd.
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9, 10    Triplan ulkotilat sisältävät monia toimintoja, 

kuten terassialueita, leikkialueita, julkisen oleskelun 

vyöhykkeitä ja mahdollisuuksia erilaisten tapahtu-

mien järjestämiselle. 
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11 Betoniset istutusaltaat toimivat myös penkkeinä. 

Betoniset altaat ja reunukset tehtiin elementteinä. 

Muotit tehtiin teräksestä ja lasikuidusta. Elementit 

valmisti Kiili Betoon OÜ. Elementtejä oli kahta erilaista 

profiilia. Erilaisia muotteja oli noin 20.

 

12 Akseli Leinosen betonista ja teräksestä valmistettu 

taideteos "Ecology Stone" sijaitsee Triplan sisäänkäyn-

nin yläpuolella. 

13 Triplan ulkotilat sisältävät eri monia toimintoja.
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