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Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen 
välineinä TASAPELI-hanke



• etsivät ekologisesti, 

sosiaalisesti ja taloudellisesti 

kestäviä kokonaisratkaisuja 

yhteiskunnallisiin ongelmiin

• perustuvat ekosysteemien 

elementtien ja prosessien 

luomille mahdollisuuksille ja 

malleille

(IUCN 2018, Euroopan komissio 2018)

Luontopohjaiset ratkaisut
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Ilmaston-
muutokseen 

sopeutuminen

Terveys

Biodiversiteetti
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Tulehdusperäisten sairauksien yleistyminen Tulvariskien lisääntyminen  kaupungeissa

Luontopohjainen 
ratkaisu

Monimuotoinen lähiluonto ja sen aktiivinen 
käyttö terveyden edistäjänä

Hulevesien hallinta kaupunkialueilla luonnon 
monimuotoisuutta tukevin keinoin

Ratkaisu-
mahdollisuuksia

Viher- ja sinirakenteen suunnittelu helpon 
käytettävyyden näkökulmasta, ihmisten 
luontoliikkumismotivaation ja kyvyn lisääminen, 
luonnon terveyshyötyjä tukevat 
yrityskumppanuudet sekä hyvän 
liiketoimintaympäristön luominen

Viher- ja sinirakenteen suunnittelu 
näkökulmana vesien viivyttäminen ja 
pidättäminen lammikoissa ja kosteikoissa, 
purojen kunnostus, läpäisevät pinnat, viherkatot

Eri toimijat 
yhdessä

Monialainen hallinnollinen yhteistyö esim. 
sosiaali- ja terveyssektori sekä maankäyttö-, 
ympäristö-, rakennus-, liikunta- sekä 
opetussektorit

Maankäyttö-, ympäristö-, rakennussektorit; 
luonnonsuojelunäkökulma lajivalinnoissa

Luontopohjaisten 
ratkaisujen 
tuottamat hyödyt 

Kustannussäästöt ennaltaehkäisevän 
terveydenhuollon säästöt; hyvinvointihyödyt

Tulvavahinkojen väheneminen, 
kustannussäästöt puhdistamolla; ympäristön 
tilan paraneminen

Synergistiset 
hyödyt

Moniulotteiset elinkaarenaikaiset vaikutukset; tulevaisuuden hyödyt
Viheralueiden hyödyntäminen samaan aikaan tulvariskien pienentämisessä ja virkistysalueina.  
Monimuotoisuusvaikutukset. Hiilensidonta viheralueilla.
Lämpösaarekehyödyt; hyödyt ilmansaasteiden ja melun torjunnassa. Sopeutumisen ja hillinnän 
kytkennät. Kaavoituksen mahdollisuudet tunnistaa ja tukea synergistisiä hyötyjä.
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Olemassa olevat/ 

suojellut 

ekosysteemit

Uusien 

ekosysteemien 

luominen

Ekosysteemien 

muokkaus ja 

kunnostus

Ekosysteemipalvelujen 

kokonaismäärä ja 

biodiversiteetin korostaminen

Teknisten ratkaisujen 

soveltaminen
(soveltaen Eggermont ym. 2015, Cohen-Shacham ym. 2016)



Pop up -puisto

Porin asuntomessualueen ratkaisuja ja kokeiluja

Rannan pengerrys

Meluvallien istutukset

Imeytysuomat Läpäisevä pinta

Ruokateemainen 
leikkipuisto



Sosiokulttuuriset 

Kaupunki-

viljely

Alueen sosiaalinen 
yhtenäisyys, maine ja 

yhteisöllisyys

Osallisuuden 
kokemukset ja 
omaehtoinen 

ympäristön käyttö

Virkistys-

käyttö

Maisema

Ympäristö-

kasvatus

Terveydelliset

Henkinen hyvinvointi

Immuunipuolustukse
n kehittyminen ja 

ylläpito

Fyysinen terveys

Mahdolliset 
terveyshaitat 

Ympäristölliset

Luonnon 
monimuotoisuus

Pinta- ja pohjavesien tila 

Hiilen sidonta ja 
hiilinielut 

Taloudelliset

Kaupungin vetovoima

Työpaikat ja 
investointi-

mahdollisuudet

Tulvien ja kuivuuden 
kustannukset

Infrastruktuurin 
rakentaminen ja 

ylläpito

Jätevesien puhdistus, 
energian kulutus ym.

Sosiaali- ja 
terveydenhuolto

Kiinteistöjen arvo

Toteutettavuus

Tekninen 

Oikeudellinen

Sosiaalinen 
hyväksyttävyys

Rahoitus ja 
aikataulu

Joustavuus

Riskit

Vaihtoehtojen arvioinnissa huomioonotettavia seikkoja
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Kuinka hyödyt saadaan eläväksi elämäksi?
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Strateginen taso:

• maakuntakaava, yleiskaava, ohjelmat, 
strategiat, linjaukset, hoito- ja 
käyttösuunnitelmat..

Operatiivinen taso:

• asemakaava, laaja-alaiset 
maisemasuunnitelmat, hulevesisuunnitelmat..

Tekninen taso:

• toteutussuunnittelu, hoito-ohjelmat..


