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● Aikataulu: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2013 –> 
vaihemaakuntakaavan hyväksyminen maakuntavaltuustossa 2016 

 

● Päämääränä luoda hyvät edellytykset kilpailukykyiselle 
maakunnalle, joka tarjoaa hyvinvointia asukkailleen ja jonka 
kasvu pysyy kestävän kehityksen rajoissa 

 

● 4. vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkentaa Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavaa  

 

● Viisi teemaa: 

○ elinkeinot ja innovaatio 

○ logistiikka 

○ tuulivoima 

○ viherrakenne 

○ kulttuuriympäristöt 
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Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 
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Viherrakenne = Viheralueiden ja niiden välisten 

viheryhteyksien muodostama verkosto 

 

Viherrakenne on osa yhdyskuntarakennetta ja siihen 

sisältyvät myös vesialueet eli sinirakenne 
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Vaihemaakuntakaavan teema:  Viherrakenne 



Otteita Euroopan komission tiedonannosta (COM/2013/0249) 

 

● ”strategisesti suunniteltu verkosto, jossa on luonnontilassa olevia 

alueita, osaksi luonnontilassa olevia alueita ja muita ympäristöön liittyviä 

tekijöitä, joka on suunniteltu tuottamaan useita erilaisia 

ekosysteemipalveluja ja jota hoidetaan tässä tarkoituksessa. Siihen 

sisältyy viheralueita (tai sinisiä alueita, jos kyseessä ovat 

vesiekosysteemit) ja muita fyysisiä elementtejä maa-alueilla (myös 

rannikkoalueilla) ja merialueilla. Maa-alueilla vihreää infrastruktuuria on 

maaseudulla ja kaupunkiympäristössä.” 

 

● ”Vihreän infrastruktuurin taustalla on periaate, jonka mukaan luonnon ja 

luonnollisten prosessien suojeleminen ja parantaminen sekä monet hyödyt, 

joita yhteiskunta luonnosta saa, sisällytetään tietoisesti osaksi 

aluesuunnittelua ja aluekehitystä” 
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Vihreä Infrastruktuuri 



● 4. vaihemaakuntakaavan tavoitteet viherrakenteelle 

○ Parannetaan ekosysteemipalveluiden tarjontaa 

○ Turvataan luonnon monimuotoisuus siten, että 
ekologisen verkoston ydinalueet ovat yhtenäisiä ja että 
yhteydet alueiden välillä säilyvät 

○ Varmistetaan yhtenäinen, riittävä ja hyvin saavutettava 
maakunnallinen virkistysalueverkosto  

○ Edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja 
niihin tukeutuvaa elinkeinotoimintaa 
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Vaihemaakuntakaavan teema:  Viherrakenne 
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TARJONTA:  

1.  Ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaali GreenFrame-
menetelmällä * 

2. Viherrakenteen avainalueet 

 

KYSYNTÄ:  

1. Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden kysyntä ja 
saavutettavuus 

2. Viherrakenteen avainalueisiin kohdistuva väestöpaine 
 

 

 

 

 

Viherrakenteen ja ekosysteemipalveluiden 

arvottaminen paikkatietomenetelmällisesti 

maakuntakaavoitusta varten 

* Kopperoinen, L., Itkonen, P. & Niemelä, J. 2014. Using expert knowledge in combining green 

infrastructure and ecosystem services in land use planning: an insight into a new place-based 

methodology. Landscape Ecology 29: 1361-1375. DOI 10.1007/s10980-014-0014-2. 



● Analysoidaan paikkatarkasti alueiden kyky tuottaa erilaisia 

ekosysteemipalveluita         analyysien tulokset 

ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaalin alueellisesta 

vaihtelusta voidaan esittää visuaalisesti kartalla 

 

● Tavoitteena tunnistaa viherrakenteen avainalueet 

 

● Analyysi perustui  

○ yli 20 paikkatietoaineistoon 

○ näiden aineistojen pisteytykseen, jonka asiantuntijat tekivät 

 

● Käytettiin myös kvantitatiivisia paikkatietoaineistoja, jos saatavilla 

○ Esim. pohjavesialueiden antoisuus, bioenergiapotentiaali 
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GreenFrame 
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EKOSYSTEEMIPALVELUT, CICES V. 4.3 (MUOKATTU) 

T1 Maataloustuotanto ja vesiviljely 

T2 Luonnon kasvit ja eläimet sekä niistä saadut tuotteet 

T3 Juomavesi (pinta- ja pohjavesi) 

T4 Muu käyttövesi kuin juomavesi (pinta- ja pohjavesi) 

T5 Kasveista, levistä ja eläimistä saadut materiaalit ja geenivarannot 

T6 Kasvit ja eläimet energialähteinä 

S1 Jätteiden tai haitallisten aineiden biopuhdistus, suodatus, sidonta, varastointi ja kasautuminen 

S2 Melu-, haju- ja maisemahaittojen lieventäminen 

S3 Massaliikuntojen säätely ja eroosiontorjunta 

S4 Vedenkierron säätely ja tulvasuojelu 

S5 Ilmavirtausten säätely 

S6 Pölytys, siementen levitys 

S7 Lisääntymiskelpoisten populaatioiden ja suojaelinympäristöjen ylläpito 

S8 Tuholaisten ja sairauksien säätely 

S9 Maaperän muodostuminen sekä rakenne ja koostumus 

S10 Vedenlaadun ylläpito 

S11 Maapallon ilmaston säätely 

S12 Paikallis- ja alueellisen ilmaston säätely 

K1 Luonto virkistysympäristönä 

K2 Luonto tieteen ja opetuksen lähdemateriaalina ja paikkana 

K3 Esteettisyys ja kulttuuriperintö 

K4 Luonnon henkinen, pyhä, symbolinen tai tunnuskuvallinen merkitys 

K5 Luonnon itseisarvo ja arvo perintönä seuraaville sukupolville 

Common International Classification of Ecosystem Services CICES v.4.3, www.cices.eu 

(Ekosysteemipalveluiden standardisoitu luokitus EU-jäsenmaiden luonnonvaratilinpitoa 

varten) 

 

 

http://www.cices.eu/
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Uusimaa – Synteesi ekosysteemipalveluiden tuotanto-

mahdollisuuksien suhteellisesta alueellisesta vaihtelusta  



1. Viherrakenteen runko 

 

2. Rungon ulkopuolelle jäävistä alueista ne, joiden 

mahdollisuudet tuottaa erilaisia ekosysteemipalveluita 

ovat suurimmat 

 

3. Luonnon ydinalueet ja näiden väliset yhdysrakenteet 
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EKOSYSTEEMIPALVELUJA TUOTTAVAN 

VIHERRAKENTEEN AVAINALUEIDEN 

TUNNISTAMINEN 
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EKOSYSTEEMIPALVELUJA TUOTTAVAN VIHERRAKENTEEN 

AVAINALUEET 

Tummanvihreä: runko (maa-alueet); Keskivihreä: ekosysteemipalveluiden tuotannon kannalta 

parhaat alueet rungon ulkopuolella; Ruskea:  Luonnon ydinalueet ja yhdysrakenteet 

 



Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden luokat  
(CICES v 4.3, muokattu) 

1. Luonto virkistysympäristönä 

2. Luonto tieteen ja opetuksen lähdemateriaalina ja paikkana 

3. Esteettisyys ja kulttuuriperintö 

4. Luonnon henkinen, pyhä, symbolinen tai tunnuskuvallinen merkitys 

5. Luonnon itseisarvo ja arvo perintönä seuraaville sukupolville 

 

”Luonnon merkitykset uusmaalaisille”, kesä 2014 

(Harava: http://portal.eharava.fi/en/ 

● Selaimessa toimiva karttakysely, jolla kerättiin asukkailta 
paikkatietoa luontoon liittyvistä kohteista, joilla on heille 
erityistä merkitystä, ts. todellisesta kysynnästä 
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Kulttuuristen ekosysteemipalveluiden 

kysyntä 

http://portal.eharava.fi/en/
http://portal.eharava.fi/en/
http://portal.eharava.fi/en/
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Teema Merkintöjä [kpl] Osuus [%] 

1 Hyvä virkistyskohde 1668 33 

3 Hyvä kohde luonnosta oppimiseen 507 10 

4 Erityisen luonnonkaunis paikka 602 12 

5 Hyvä näköalapaikka luonnonkauniiseen maisemaan 533 11 

6 Historia ja kulttuuriperintö osana luonnonympäristöä ja 
maisemaa 

656 13 

7 Taiteellisesti innoittava paikka 138 3 

8 Alueelle symbolinen eli tunnuskuvallinen kohde 145 3 

9 Paikan tuntu: voin tuntea yhteenkuuluvuutta ympäristööni 
tässä paikassa 

116 2 

10 Rentouttava / elvyttävä paikka 244 5 

11 Paikka, jossa voi kokea pyhyyden tunnetta 82 2 

12 Kohde, jonka olemassaolo on arvokasta ja joka pitää säilyttää 
perintönä myös tuleville sukupolville 

352 7 

Yhteensä 5043 100 
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Teema 

Teema 2 - Virkistysreitit   

Merkattuja reittejä yhteensä 672 

Lyhin reitti 0 m 

Pisin reitti 66 310 m 

Keskimääräinen reitin pituus 5602 m 

Reitin mediaanipituus 3248 m 
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Kulttuuriset ekosysteemipalvelut: paikat, joilla on 

erityinen merkitys kyselyyn vastanneille uusmaalaisille 
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● Välitön väestöpaine: nykytilanne ja skenaario vuodelle 2035 
(2. vaihemaakuntakaavan mukaan) 

○ Väestö 250 metrin ruuduissa 

○ Väestö laskettiin kuhunkin ruutuun siinä asuvien ja 1000 
metrin säteellä ruudun keskipisteestä asuvien summana 

 

● Väestöpaine analysoitiin suhteessa 

○ Viherrakenteen tunnistettuihin avainalueisiin ja 

○ Ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaaliin 
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Ekosysteemipalveluita tuottaviin alueisiin 

kohdistuvat muutosvoimat: esimerkkinä 

väestöpaine 
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2012 
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2035 
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MUUTOS 2012 - 2035 
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VÄESTÖ 10 MINUUTIN 

AIKAETÄISYYDELLÄ, V. 2012 

Analyysissä ovat mukana 250 metrin ruudut, jotka ovat saavutettavissa tieverkkoa pitkin 

(myös maakunnan ulkopuoliset ruudut ovat mukana laskennassa). 

Kuhunkin ruutuun on laskettu väestöpaine ruudun asukkaiden lisäksi ympäröivältä 
alueelta 10 minuutin matka-ajalta tieverkkoa käyttäen. 
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VÄESTÖ 10 MINUUTIN AIKAETÄISYYDELLÄ 

SUHTEESSA KULTTUURISIIN 

EKOSYSTEEMIPALVELUIHIN 



● Päätöksenteon ja suunnittelun on perustuttava tutkittuun tietoon 

○ Viherrakenteen eri osien mahdollisuudet ja kestävä 

kapasiteetti tuottaa erilaisia ekosysteemipalveluita  

○ Ihmisten ja yhdyskuntien kysyntä ekosysteemipalveluille 

● Arvioinnit on aloitettava riittävän aikaisessa vaiheessa 

suunnittelua 

● Arviointiin on kytkettävä eri alojen asiantuntijat 

● Suunnitteleminen yhdessä asukkaiden kanssa 

● Viherrakenteen tunnistetut avainalueet on otettava huomioon 

maankäytön suunnittelun ratkaisuissa 

● Ekosysteemien toimivuudesta on huolehdittava 

 Euroopan Komission BD-strategian Action 5:n tavoite:  

Kaikkien jäsenmaiden on kartoitettava ekosysteemit ja 

näiden tuottamat palvelut vuoden 2014 loppuun mennessä 
23 

Suosituksia viherrakenteen ja ekosysteemi-

palveluiden paikkatarkkaan analysointiin ja 

arvottamiseen maankäytön suunnittelussa 
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Lisätietoja: 

Leena.Kopperoinen@ymparisto.fi 

Pekka.Itkonen@ymparisto.fi 

Suomen ympäristökeskus, 

ympäristöpolitiikkakeskus 

Horisontti 2020 –hanke 

ESMERALDA - Enhancing 

Ecosystem Services Mapping 

for Policy and Decision 

Making  

● 2 / 2015 – 7 / 2018 

● Tukee Komission MAES-

työtä 

● Auttaa EU-jäsenmaita  

● SYKE suomalainen 

tutkimuslaitos hankkeessa 

mailto:Leena.Kopperoinen@ymparisto.fi
mailto:Pekka.Itkonen@ymparisto.fi

