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• Tutkimuksen eri tyylilajit 

• Tutkimus ja päätöksenteko 

• Millaista kaupunkisuunnitteluun liittyvää 

tutkimusta HY:ssa tehdään? 

• Esimerkki: ekologia ja yleiskaava 

• Millaisia tutkimustarpeita tulevaisuus tuo? 

Alustuksen rakenne 

29.10.2014 2 



www.helsinki.fi/yliopisto 

 

Tutkimuksen eri tyylilajit 
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Lähde: Future Earth Initial Design Report (2013) 
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Mutta tarvitaanko 

tutkimusta? 
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Toki muutoksen detaljeissa on vielä paljon 

selvittämistä. Kaikkien detaljien avaaminen kestää 

kuitenkin ihan liian kauan – vuosikymmeniä. Jos 

päättäjät eivät ole valmiita tekemään päätöksiä 

ennen sitä, ollaan hukassa. 

 

Tutkijalle tilanne on turhauttava. Se tekee myös 

hieman kyyniseksi. Ihmiskunta saa sitä, mitä se 

ansaitsee. 
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• tiedon epävarmuus, monimutkaisuus, 

tietämättömyys, välinpitämättömyys, politiikka 

• tutkimuksen ja päätöksenteon dynamiikan 

erilaisuus, arvomaailmojen erot, tieteenalojen erot 

• toimimattomat kommunikointikanavat 

• tiedotusvälineiden ja julkisen keskustelun 

vaikutus 

 

Miksi päätöksentekijät eivät toimi? 
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• tiedon yhteistuotanto (co-design, co-production) 

• keskusteleva kulttuuri 

• eri osapuolten toimintatapojen tunteminen 

 

Tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien 

vuorovaikutusta parannettava 
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• Kaupunkiekologian ja –ekosysteemien 

tutkimusta sekä Viikissä että Lahdessa 

• Myös esim. valtiotieteellisessä (Anne Haila, Matti 

Kortteinen) ja matemaattis-luonnontieteellisessä 

tiedekunnassa (Mari Vaattovaara) relevanttia 

tutkimusta 

• Kaupunkiakatemia: HY, Aalto, Hgin kaupunki + 

muita kumppaneita. 

Millaista tutkimusta tehdään? 
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Kaupunkiekologian ryhmä 

http://www.helsinki.fi/urbanecologyresearch  

• keskittyy kaupunkiluonnon ekologian, 

ekosysteemien sekä sosio-ekologisten 

kokonaisuuksien tutkimukseen 

• vajaat 20 tutkijaa (useita kansallisuuksia) 
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• Ekologisen tiedon käyttö kaupunkisuunnittelussa  

• Vihreä infrastruktuuri osana kaupunkisuunnittelua, 

viheralueiden hoito ja käyttö 

• Kaupunkiluonnon ekosysteemipalvelut (Openness) 

• Kaupunkilaisten virkistyskokemukset ja viheralueiden 

biokulttuurinen monimuotoisuus (GreenSurge) 

• Kaupunkimetsien pirstoutuminen, kulutuspaine ja 

kytkeytyneisyys 

• Kaupungistumisen vaikutukset kasvillisuuteen ja 

eläimistöön (kovakuoriaiset, sammakkoeläimet ja 

matelijat) 

• Viherkattojen ekologiset ja sosiaaliset arvot (asenteet, 

lainsäädäntö) 

Esimerkkejä tutkimusaiheista 
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• Tutkimusalueena Helsingin 

kaupungin yleiskaava-alue (ei 

Östersundom) 

• Selvittää nykyinen 

viherrakenne ja sen 

kytkeytyneisyys 

• Tuottaa suosituksia kestävän 

viherrakenteen säilyttämiseksi 

ja kaupunkiluonnon 

monimuotoisuuden 

turvaamiseksi osana Helsingin 

kaupungin yleiskaavaa.  

Tutkimusyhteistyö kaupunkisuun-

nitteluviraston kanssa v. 2013 
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Lähtökohdat: huomisen 

Helsinki 

• (Kanta)kaupungin 

laajentuminen ja 

tiivistyminen 

• Merkitys kaupunkiluonnon 

monimuotoisuudelle? 
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Erilaista kirjallista aineistoa + 

asiantuntijatyöpaja 

• 17 lajiasiantuntijaa (linnut, lepakot, 

kasvit, jäkälät, kaksisiipiset, 

kovakuoriaiset, maakiitäjät, perhoset, 

sudenkorennot, kääväkkäät) 

• 9 viranomaista (KSV, YK, RV, 

Uudenmaan liitto) 

• Nykyiset lajiston ”hot-spotit” ja 

vaateliaiden lajien tunnistetut 

esiintymät ja alueet, joissa tiedot ovat 

puutteelliset 

• Asiantuntija-arviointi 

kaupunkibiotooppien potentiaalisesta 

lajirikkaudesta + kansainvälinen arvio 

 



www.helsinki.fi/yliopisto 29.10.2014 

Biotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 17 
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Bio-tieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Helsingistä tunnistettiin kaksi 

viherverkostoa: metsäinen 

Metsäpinta-ala on n. 22 % yleiskaavan 

maapinta-alasta. Metsät yleisin 

viheraluetyyppi Helsingissä (n. 4000 ha), 

mutta pirstoutuneita. Laajoja, yhtenäisiä (> 

40 ha) metsäalueita on 25 (moni saaristossa) 
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Biotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 29.10.2014 19 

Bio-tieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Ja avointen viherympäristöjen 

verkosto (sis. ruderaatit) 

Avointen biotooppien tarjoamien 

elinympäristöjen korvaaminen on 

mahdollista tienvarsilla, puistoissa, 

pihoilla, voimalinjoilla, viherkatoilla. 
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Suosituksia 
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1. Helsingin luonnon monimuotoisuuden kannalta 

keskeiset ydinalueet ja monimuotoisuutta tukevat 

alueet tulee säilyttää 

2. Helsinkiin luodaan metsäinen ja avoimien 

biotooppien verkosto 

3. Neljän E:n periaatteen avulla 

estetään ekologisten yhteyksien katkeaminen 

elävöitetään ekologiset yhteydet kaupunkilaisten 

 ulkoilureiteiksi 

ennallistetaan pienvedet  

enemmän puita rakennetuille alueille (istutetaan 

 ja säilytetään) 
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4. Varaudutaan ilmastonmuutokseen valuma-

aluelähtöisellä suunnittelulla 

5. Kehitetään monimuotoisuutta huomioivia 

viherkertoimia ja -mittareita  

6. Aloitetaan ekologisen seuranta-aineiston 

kerääminen  

7. Lisääntyvän virkistyskäytön suuntaaminen 

alueilta, jotka ovat herkkiä (kalliot) alueille, joille 

lisääntynyt käyttöpaine voi olla jopa suotavaa 

(avoimet ruderaatit)  

9. Monihyödyllisten viheralueiden tunnistaminen 

(ekologia, sosiaalinen ja taloudellinen). 
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Biotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Malmin lentokenttä 

Malmin lentokentästä luovan ja avoimen 

kaupunkisuunnittelun pilottikohde. Asiantuntijat 

yhteistyössä kansalaisten ja vapaaehtoisten 

kanssa toteuttamaan suunnittelua, jossa 

tavoitteeksi asetetaan viihtyisä elinympäristö, 

terveet ekosysteemit ja monimuotoisuuden 

lisääminen (co-design, co-production) 
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Millaisia tutkimustarpeita 

tulevaisuus tuo? 
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Niemelä, J. 2014. Ecology of urban 

green spaces: The way forward in 

answering major research questions. 

Landscape and Urban Planning 125: 

298–303 

Yhteiskunnaliset toimijat: 

• päätöksentekijät 

• suunnittelijat 

• toteuttajat 

• asukkaat 

• tutkijat 
Tulevaisuus 

tutkimustarpeet: 

• ekosysteemipalvelut 

• viherrakenne 

• ilmastonmuutos 

• kaavoitus 

• jne 

Tutkijat: 

• tiedon tuotanto ja sen siirto 

yhteiskunnan käyttöön 

• vuorovaikutus yhteiskun-

nallisten toimijoiden kanssa 

• tiedon co-design ja co-

production yhteistyössä 

yht.kun. toimijoiden kanssa 

Science-policy  

interface 
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Tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien 

vuorovaikutus voi olla haasteellista 
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tutkijat tutkijat 
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Biotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi 

Kiitos! 

Kuva: Juha Laaksonen 


